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ABSTRAK 

 

PENGARUH PERSEPSI POLA ASUH ORANG TUA DAN KONSEP DIRI  

TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA SISWA  

DI SMA NEGERI 1 RAJABASA  

LAMPUNG SELATAN 

 

Oleh: 

 

Bobby Andrian 

 

 

Dalam penelitian terdapat masalah diantaranya pola asuh yang diterapkan orang 

tua kurang mengarahkan siswa dalam membentuk sikap wirausaha dan Pola asuh 

orang tua dan konsep diri Positif siswa SMAN 1 Rajabasa Lampung Selatan perlu 

didorong untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis pengaruh Pola asuh Orang tua dan Konsep diri 

siswsa terhadap Minat Berwirausaha siswa di SMA Negeri 1 Rajabasa baik secara 

parsial maupun secara simultan. Penelitian termasuk dalam penelitian deskriptif 

kuantitatif.  Populasi pada penelitian ini berjumlah 393 siswa yang terbagi ke 

dalam 12 Kelas di SMAN 1 Rajabasa. Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini berjumlah 39 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner. Analisis 

yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial dengan menggunakan 

model regresi linier berganda.  

 

Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh nyata dari pola asuh orang tua 

terhadap minat berwirausaha dapat ditunjukkan dengan nilai R square = 0,361 

atau sebesar 36,1 %. Jadi, jika pola asuh orang tua dinaikkan maka akan 

meningkatkan minat berwirusaha siswa sebesar 36,1% atau kontribusi pola asuh 

orang tua terhadap minat berwirausaha sebesar 36,1%.  Pengaruh konsep diri 

terhadap minat berwirausaha siswa dapat ditunjukkan dengan nilai R sqaure= 

0,347 atau sebesar 34,7%. artinya kontrbusi konsep diri terhadap minat 

berwirausaha siswa sebesar 34,7% dan pengaruh pola asuh orang tua dan konsep 

diri memiliki pengaruh terhadap minat berwirausaha siswa sebesar 36,3% dan 

sisanya 63,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 

 

Kata kunci:  Pola Asuh Orang Tua, Konsep Diri, Minat Berwirausaha 
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ABSTRACT  

 

THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF PARENTING PATTERNS 

AND SELF-CONCEPT ON STUDENTS' ENTREPRENEURIAL 

INTERESTS AT SMA NEGERI 1 RAJABASA  

LAMPUNG SELATAN 

 

 

By : 

 

Bobby Andrian 

 

 

In the study there are problems including parenting applied by parents less 

directing students in forming entrepreneurial attitudes and parenting and positive 

self-concept of SMAN 1 Rajabasa Lampung Selatan students need to be 

encouraged to foster an entrepreneurial spirit. The purpose of this study is to find 

out and analyze the influence of parenting patterns and self-concept on 

entrepreneurial interests of students at SMA Negeri 1 Rajabasa either partially or 

simultaneously.  Research is included in quantitative descriptive research.  The 

population in this study amounted to 393 students divided into 12 classes at 

SMAN 1 Rajabasa. The samples used in this study numbered 39 students.  Data 

collection is done with questionnaires. The analysis used are descriptive and 

inferential statistics using multiple linear regression models. 

 

The results showed there is a real influence of parenting patterns on 

entrepreneurial interests can be shown with the value of R square = 0.361 or 

36.1%. So, if the parenting pattern is raised it will increase the interest of students 

by 36.1% or the contribution of parenting patterns to entrepreneurial interests by 

36.1%.  The influence of self-concept on students' entrepreneurial interests can be 

shown by a value of R sqaure= 0.347 or 34.7%. means that the contrbusi of self-

concept towards students' entrepreneurial interests by 34.7% and the influence of 

parenting patterns and self-concepts have an influence on students' entrepreneurial 

interests by 36.3% and the remaining 63.7% is influenced by other factors that are 

not studied. 

 

Keywords: Parenting Patterns, Self-Concepts, Entrepreneurial Interests 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Lembaga pendidikan yang baik adalah sekolah yang mampu mewujudkan fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang tersebut dalam Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, 

menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam pendidikan nasional 

tersebut juga bertujuan untuk pembentukan karakter dan kemampuan peserta 

didik. Pembentukan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan karakter baik di 

sekolah maupun di rumah.  

 

Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai pendidikan menengah yang merupakan 

salah satu bagian dari pendidikan nasional yang bertujuan menyiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan 

hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar. Peserta 

didik lulusan SMA diharapkan mampu mengembangkan diri secara profesional 

dan mandiri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seperti minat berwirausaha. 



 

 

 

2 

Profesi wirausaha menjadi salah satu basis penyumbang pertumbuhan ekonomi 

terbesar bangsa, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik turut menyumbang 

kemajuan bangsa. Menurut Meredith (2005:14), menyatakan bahwa wirausaha 

adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai 

kesempatan usaha, mengumpulkan serta sumber daya yang dibutuhkan guna 

mengambil keuntungan dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan 

kesuksesan. 

Banyaknya lulusan pelajar SMA/SMK maupun sarjana mengakibatkan jumlah 

pengangguran di Indonesia terus bertambah, hal ini dikarenakan jumlah lapangan 

pekerjaan yang terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021 Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Februari 2021 sebesar 6,26 persen 

(BPS, 2021). Lulusan dari berbagai SMA/SMK maupun perguruan tinggi, 

kebanyakan lebih memilih untuk mengikuti seleksi penerimaan karyawan dari 

instansi pemerintahan maupun swasta, daripada berwirausaha atau membuka 

lapangan pekerjaan baru. Sehingga pada akhirnya mereka sulit mendapatkan 

pekerjaan ditambah lagi dengan tenaga keja yang dibutuhkan oleh perusahaan 

tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ini mengakibatkan tingkat 

penganguran tinggi. Untuk itu sangatlah penting membuat alternatif pekerjaan 

yang sesuai dan cocok dengan keterampilan, bakat, minat, serta hobi. 

Pihak yang dapat meningkatkan minat berwirausaha selain sekolah dan 

lingkungan adalah keluarga. Keluarga memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan pola asuh orang tua karena didalam sebuah keluarga terdapat interaksi 

antara orang tua dan anak.  
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Menurut Moeljono (2002:123) Keluarga merupakan lingkungan mikrosistem, 

yang menentukan kepribadian dan kesehatan mental anak. Keluarga lebih dekat 

hubungannya dengan anak dibandingkan dengan masyarakat luas. Karena itu 

dapat digambarkan hubungan ketiga unit itu sebagai anak - keluarga - masyarakat. 

Artinya masyarakat menentukan individu. Dengan demikian, keluarga merupakan 

lingkungan yang sangat penting dari keseluruhan sistem lingkungan. 

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi 

perkembangan anak, juga memberikan pengaruh yang menentukan bagi 

pembentukan watak dan kepribadian anak yaitu memberikan stempel, yang tidak 

bisa dihapuskan bagi kepribadian anak. Maka baik buruknya keluarga ini 

memberikan dampak yang positif atau negatif pada pertumbuhan anak menuju 

kepada kedewasaannya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang secara 

langsung mempengaruhi individu dan memiliki hubungan yang erat dengan pola 

asuh orang tua. 

Pola asuh berarti pendidikan, sedangkan pendidikan adalah bimbingan secara 

sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi pola asuh orang tua adalah suatu 

keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, di mana orang tua bermaksud 

menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-

nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh 

dan berkembang secara sehat dan optimal. Aspek kognitif yang perlu diperhatikan 

oleh orangtua adalah mengembangkan intelektual/kecerdasan, minat, bakat, 

maupun pilihan karir di masa yang akan datang. Selain mempersiapkan 

pendidikan formal yang harus ditempuh oleh anak-anak, orangtua juga mengasuh, 
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mengajar, dan membimbing anak-anak untuk mengembangkan karir yang tepat 

bagi mereka. 

Pengasuhan orangtua juga memberi pengaruh terhadap kepuasan hidup anak-

anak. Pengasuhan orangtua merupakan cermin bagaimana hubungan antara 

orangtua dengan anak-anak di rumah. Sejak lahir, orangtua senantiasa menjalin 

hubungan intensif dengan anak-anaknya. Orangtua memberi peran besar terhadap 

tumbuh-kembang anak-anak dalam keluarga. Melalui hubungan dengan orangtua, 

anak- anak merasakan hubungan yang dekat (close relationship) dengan 

orangtuanya (Papalia, dkk., 2011; Bukhart,dkk., 2017). Anak-anak merasa 

nyaman, tenang dan aman ketika mereka berada dekat secara fisik dengan 

orangtuanya. Orangtua mampu menunjukkan kehangatan, kasih sayang, perhatian 

dan kontak batin yang tulus dengan anak- anaknya. Hubungan yang akrab, hangat 

dan dekat antara orangtua dengan anak- anak merupakan sumber kebahagiaan 

(happiness), kesejahteraan (well being), atau kepuasan hidup (life satisfaction) 

(Eid & Larsen, 2008; Fletcher, Wang, Shim & Kilmer, 2015). 

Pengasuhan sebagai upaya orangtua untuk mengajar, mendidik dan membina 

anak-anak  agar mereka tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang sehat,  

mandiri dan bertanggung jawab di masyarakat. Anak-anak di didik dan diarahkan 

sedemikian rupa oleh orangtua agar mereka mampu untuk mengembangkan 

kompetensi demi karir yang dapat dilakukan oleh mereka di masyarakat. Mereka 

diberi kesempatan untuk memilih jalur karir yang sesuai dengan minat, bakat 

maupun kemampuannya. Ketika orangtua sudah memiliki karir di bidang 

wirausaha, maka mereka pun akan menjadi model contoh bagi anak-anaknya. 

Karena itulah, pengasuhan orangtua akan memberi pengaruh terhadap pilihan 
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minat anak- anak untuk mencontoh orangtua sehingga mereka menjadi wirausaha 

di kemudian hari. 

Berdasarkan data rekapitulasi orientasi masa depan siswa yang dilakukan oleh 

guru BK SMA Negeri 1 Rajabasa pada tahun 2019/2020, adapun sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Orientasi Masa Depan Siswa SMA Negeri 1 Rajabasa Tahun 2019/2020 

Orientasi Masa Depan Jumlah Siswa Presentase 

Wirausaha 11 7,2 

Pegawai Swasta/Negeri 70 45,8 

Pendidikan Tinggi 28 18,3 

Belum Menentukan 44 28,8 

Total 153 100 

Sumber: Guru BK SMA Negeri 1 Rajabasa Tahun 2019/2020 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hanya 11 siswa yang berminat untuk 

menjadi wirausaha, sebagian siswa belum tertarik untuk berwirausaha, 

dikarenakan ketakutan-ketakutan atau resiko dalam berwirausaha. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu siswa SMAN 1 Rajabasa yang sudah memiliki 

minat wirausaha alasannya karena ingin membantu pekerjaan orang tua, ingin 

merubah nasib, ingin seperti orang tuanya yang memiliki usaha dan ingin hidup 

mandiri dan sejahtera.  

Berdasarkan wawancara dengan salah satu siswa di SMAN 1 Rajabasa 

menyebutkan, “berwirausaha membutuhkan modal yang besar, udah itu belum 

tentu modalnya balik, saya takut rugi” (Wawancara dengan YDK). Ketakutan 

tersebut terjadi karena tidak adanya perencanaan yang matang sehingga itu yang 

menjadi pendorong kebanyakan siswa enggan untuk berwirausaha. Perlu faktor 
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pendukung untuk meningkatkan minat berwirausaha pada siswa, demi mencapai 

keberhasilan suatu karya atau ide yang diciptakan.  

Banyak alasan yang menjadi penyebab siswa tidak ingin berwirausaha 

diantaranya adalah adanya pandangan bahwa bekerja pada perusahaan lebih 

bergensi daripada berwirausaha, disamping itu pula banyak juga orang yang 

masih tidak mempertimbangkan wirausaha sebagai sebuah karir yang 

menjanjikan, tidak memiliki modal, tidak dimilikinya keberanian mengambil 

resiko, dan tidak adanya minat. 

Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai kewirausahaan diharapkan dapat 

menumbuhkan minat berwirausaha siswa. Endang Mulyani, dkk (2010:11-12) 

menjelaskan tahap pertama implementasi nilai-nilai kewirausahaan diambil 6 

(enam) nilai pokok yaitu mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi 

pada tindakan, kepemimpinan dan kerja keras. Berdasarkan pra penelitian yang 

dilakukan, ditemukan pula beberapa siswa yang mengikuti orang tuanya bekerja, 

seperti membantu berjualan, siswa menjual barang dagangan ke teman-temannya, 

dan bahkan ada siswa yang menjadi pendorong siswa lainnya untuk berwirausaha. 

Fenomena-fenomena ini mengindikasikan bahwa pola asuh orang tua yang 

ditanamkan kepada anak-anaknya dapat menumbuhkan minat berwirausaha anak. 

Menurut Hisrich dan Alma (2013) faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha 

adalah lingkungan pendidikan, kepribadian seseorang dan lingkungan keluarga. 

Ada beberapa dari para siswa yang latar belakang orang tuanya adalah seorang 

wirausaha memberikan sebuah dorongan kepada anaknya untuk melanjutkan 

bakat orang tua, yang secara tidak langsung siswa tersebut diharapkan setelah 
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memiliki minat berwirausaha siswa tersebut dapat melanjutkan wirausaha dari 

keluarga tersebut atau memajukan usaha keluarganya. Orangtua menjadi role 

model bagi anak-anak, sehingga anak-anak dapat mengamati dan meniru karir 

kewirausahaan orangtuanya. Ketika anak-anak sudah tumbuh dewasa, maka 

mereka pun akan mengambil keputusan untuk berkarir sebagai wirausaha. 

Mereka memiliki kebebasan untuk mengembangkan segenap potensinya dalam 

mengelola usahanya. Mereka mengaktualisasikan seluruh kompetensinya demi 

memajukan usahanya dengan sebaik-baiknya. Dengan pencapaian kemajuan 

usaha yang baik, maka seseorang memiliki banyak penghasilan dan mampu 

memenuhi kebutuhan hidup seseorang.  

Faktor lain yang mempengaruhi jiwa kewirausahaan adalah konsep diri anak. 

Konsep diri adalah semua ide, pikiran, kepercayaan dan pendirian yang diketahui 

individu tentang dirinya dan mempengaruhi individu dalam berhubungan dengan 

orang lain (Stuart & Sundeen, 1998: 227). Konsep diri adalah hubungan antara 

sikap dan keyakinan tentang diri kita sendiri (Burns,1993:63). Menurut Sobur, 

konsep diri adalah semua persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek 

fisik, aspek sosial, dan aspek psikologis, yang didasarkan pada pengalaman dan 

interaksi kita dengan orang lain. Menurut Djaali (2009:92), konsep diri adalah 

pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang menyangkut apa yang ia 

ketahui dan rasakan tentang perilakunya, isi pikiran dan perasaannya, serta 

bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap orang lain. Calhaun (1995: 

74) mengemukakan, konsep diri adalah pandangan diri anda tentang anda sendiri 

yang meliputi tiga dimensi pengetahuan anda tentang diri anda sendiri, 

pengharapan anda mengenai diri anda, dan penilaian tentang diri anda sendiri. 



 

 

 

8 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri anak sendiri (persepsi 

diri). Persepsi diri tersebut dapat bersifat sosial, fisik, dan psikologis yang 

diperoleh dari pengalaman berinteraksi dengan orang lain”. (Jallaludin Rakhmat, 

2002: 99). 

Konsep diri adalah inti dari pola kepribadian atau gambaran yang dimiliki orang 

tentang dirinya (Hurlock, 1973). Definisi lain yang dikemukan oleh Mead (dalam 

Burns, 1993) adalah menjelaskan pandangan, penilaian, dan perasaan individu 

mengenai dirinya yang timbul sebagai hasil dari suatu interaksi sosial sebagai 

konsep diri. Konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil belajar. 

Semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia belajar 

banyak hal tentang kehidupan.  

Terbentuknya konsep diri, melalui proses belajar sejak masa kanak-kanak hingga 

dewasa serta interaksi yang terjadi saat itu akan membentuk konsep diri anak. 

Lingkungan, pengalaman dan pola asuh orang tua akan mewarnai kepribadian 

anak termasuk konsep dirinya. Sikap atau respon orang tua dan lingkungan akan 

menjadi bahan informasi bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Oleh sebab itu, 

seringkali anak-anak yang tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru 

dan negatif, atau pun lingkungan yang kurang mendukung, cenderung mempunyai 

konsep diri yang negatif. Hal ini disebabkan sikap orang tua yang misalnya: suka 

memukul, mengabaikan, kurang memperhatikan, melecehkan, menghina, bersikap 

tidak adil, tidak pernah memuji, suka marah-marah, dan sebagainya, dianggap 

sebagai hukuman akibat kekurangan, kesalahan atau pun kebodohan dirinya. Anak 

menilai dirinya berdasarkan apa yang dia alami dan dapatkan dari lingkungan. 
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Jika lingkungan memberikan sikap yang baik dan positif, maka anak akan merasa 

dirinya cukup berharga sehingga tumbuhlah konsep diri yang positif. 

Bidney (Burns, 1993: 4) mengatakan bahwa konsep diri mempunyai kemampuan 

untuk bersikap objektif terhadap dirinya sendiri, berpikir sebagai apa dirinya, serta 

apa yang ingin dilakukan dan hendak menjadi apa. Teori tersebut mendukung 

asumsi bahwa siswa sebagai pribadi yang dibentuk dan dikembangkan konsep 

dirinya secara umum pasti mempunyai keinginan untuk sukses di masa depan. 

Maka, di sinilah konsep diri yang baik dibutuhkan untuk dapat mencapai hal 

tersebut. Tanpa pembentukan konsep diri yang tepat maka siswa akan mengalami 

kesulitan dalam memahami diri sendiri, termasuk apa yang menjadi kelebihan, 

kekurangan, minat, dan bakatnya. Siswa akan lebih mudah untuk menentukan 

sikap dan perilaku yang harus diambil sesuai dengan gambaran diri mereka serta 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui kesadaran dalam memahami 

diri sendiri. Namun, apabila siswa tidak mampu memahami diri sendiri maka akan 

muncul berbagai permasalahan seperti pengharapan yang tidak realistis, harga diri 

rendah, merasa tidak mempunyai potensi, motivasi bealajar rendah, mudah putus 

asa, kurang percaya diri, dan suka mengkritik diri sendiri. Siswa yang demikian 

akan menanggapi segala sesuatu dengan pandangan negatif. 

Konsep diri dapat dibentuk melalui pandangan diri dan pengalaman yang positif. 

Sehingga konsep merupakan aspek yang kritikal dan dasar dari perilaku individu. 

Individu dengan konsep diri yang positif dapat berfungsi lebih efektif yang dapat 

dilihat dari kemampuan interpersonal, kemampuan intelektual dan penguasaan 

lingkungan. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat dilihat dari hubungan 

individu dan sosial yang terganggu. Konsep diri adalah pandangan individu 
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terhadap dirinya sendiri berupa pengetahuan diri, pengharapan diri dan penilaian 

diri yang meliputi diri fisik, diri etik moral, diri personal, diri keluarga, diri sosial 

dan kritik diri. Bagaimana individu memandang dirinya, akan mempengaruhi 

tingkah lakunya. Konsep diri positif maupun konsep diri negatif juga akan 

mengarahkan bagaimana individu bereaksi secara khas terhadap orang atau situasi 

serta menentukan kualitas perilakunya. 

Menurut hasil penelitian Pardede (2008) ada beberapa faktor pembentuk konsep 

diri yaitu faktor orang tua, kawan sebaya dan masyarakat. Dari berbagai data 

menunjukkan bahwa keluarga melalui pola asuh orangtua, telah diidentifikasi 

sebagai pengaruh yang sangat penting dalam pembentukan karakter remaja, 

termasuk yang berkaitan dengan konsep diri terhadap perilaku seksual.  

Konsep diri yang tinggi pada anak dapat tercipta apabila kondisi keluarga ditandai 

dengan adanya integritas dan tenggang rasa yang tinggi antar anggota keluarga. 

Juga oleh sikap ibu yang puas terhadap hubungan ayah-anak, mendukung rasa 

percaya dan rasa aman anak, pandangan positif terhadap dirinya sendiri dan 

terhadap suaminya. Adanya integritas dan tenggang rasa, serta sikap positif dari 

orang tua, akan menyebabkan anak memandang orang tua sebagai figur yang 

berhasil dan menganggap ayah sebagai teman karib atau orang yang dapat 

dipercaya. Kondisi keluarga yang demikian dapat membuat anak menjadi lebih 

percaya dalam membentuk seluruh aspek dalam dirinya Karena ia mempaunyai 

model yang dapat dipercaya. 

Individu yang bermental positif menganggap kegagalan merupakan guru terbaik. 

Individu yang memiliki persepsi tentang dirinya, kemampuannya, sifat, interaksi 
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dengan lingkungan dan individu lain, nilai-nilai yang berkaitan dengan 

pengalaman, objek, tujuan dan keinginanya akan berani dan siap dalam 

menghadapi resiko kegagalan. Wirausaha memandang kehidupan, kegagalan dan 

kesuksesan sebagai sesuatu yang wajar, dan bekerja keras. Wirausahawan selalu 

memikirkan kemajuan, sehingga muncul ide-ide yang baru dan mendorong untuk 

bekerja keras. Tidak ada kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat 

diselesaikan.  

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan serta wawancara dengan guru SMA 

Negeri 1 Rajabasa ditemukaan permasalahan pada siswa, yaitu ada beberapa siswa 

yang belum mandiri, kurang percaya diri dalam memberikan ide, dan kurang 

disiplin.  

Konsep diri yang ada pada diri peserta didik SMA Negeri 1 Rajabasa masih 

kurang terbentuk. Berdasarkan pengamatan terhadap siswa SMA Negeri 1 

Rajabasa, terlihat bahwa siswa cenderung belum mandiri, takut salah dalam 

mengemukakan ide, melanggar aturan, percaya diri dengan kemampuan yang 

dimiliki atau cenderung lebih banyak menggunakan waktu untuk beraktivitas di 

luar kelas. Kecenderungan inilah yang menjadi tanda tanya apakah perbedaan dari 

tingkah laku sehari-hari, perbedaan sikap dan kebiasaan tersebut merupakan 

wujud dari konsep diri yang ada pada diri mereka. Untuk mengembangkan potensi 

diri, individu perlu memahami dirinya, mengetahui apa kelebihan dan kelemahan 

yang ada pada dirinya.  

Berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas terjadi salah satunya karena 

siswa belum mampu memahami diri sendiri. Keadaan siswa tersebut tentunya 
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dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa. 

Konsep diri terbentuk dan berkembang dari berbagai pengalaman dan interaksi 

sosial yang dimulai dari keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Dengan 

kata lain, konsep diri positif ataupun negatif pada seseorang tidak dapat terlepas 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya konsep diri 

pada orang tersebut. 

Tabel 1.2   Gambaran Konsep Diri siswa SMA Negeri 1 Rajabasa Tahun 

2020 

 

Konsep Diri Pria Wanita Jumlah 

Konsep Diri Tinggi / Positif 

1. Gambaran diri yang Positif 13 13 26 

2. Harga diri yang tinggi 11 12 23 

3. Evaluasi diri yang Positif 15 14 29 

4. Penghargaan diri yang positif 16 13 29 

5. Penerimaan diri yang positif 15 14 29 

 

Konsep Diri Rendah/ Negatif 

   

1. Kurang percaya diri 5 2 7 

2. Berpikir buruk tentang dirinya 7 2 9 

3. Merendahkan, meremehkan dan 

mempermalukan orang lain 

4 3 7 

 Sumber: Guru BK SMA Negeri 1 Rajabasa, 2020 

 

Berdasarkan data di atas diperoleh informasi bahwa jumlah siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Rajabasa sebannyak 33 siswa yang terdiri atas 18 siswa pria dan 15 

siswa wanita. Siswa yang memiliki konsep diri positif berupa gambaran diri 

positif sebanyak 26 siswa, harga diri yang tinggi sebanyak 23 siswa, evaluasi diri 

yang positif sebanyak 29 siswa, penghargaan diri yang positif sebanyak 29 siswa 

dan penerimaan diri yang positif sebanyak 29 siswa. Sedangkan konsep diri 

negative terdiri atas kurang percaya diri sebanyak 7 siswa, berpikir buruk 
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sebanyak 9 siswa dan merendahkan, meremehkan dan mempermalukan orang lain 

sebanyak 7 siswa. 

Salah satu pemahaman diri siswa yang baik adalah siswa memiliki konsep diri 

yang baik, karena konsep diri merupakan suatu penilaian mengenai keadaan diri 

sendiri yang relatif sulit diubah. Konsep diri sebagai pandangan seorang individu 

tentang dirinya sendiri baik yang menyangkut fisik maupun psikis (Indra 

Darmawan, 2009).   

Konsep diri berpengaruh terhadap tingkah laku individu. Seperti diungkapkan 

oleh Wasty Sumanto, (2003) konsep diri merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi tingkah laku. Sejalan dengan itu Jalaluddin Rakhmat, (2001) 

mengemukakan bahwa konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang 

diri kita. Persepsi tentang diri ini boleh bersifat psikologis, sosial dan fisik. 

Konsep diri bukan hanya sekedar mengamati tapi juga menilai diri kita sendiri. 

Sedangkan menurut Gibson (dalam Marjohan, 2000) konsep diri adalah citra self 

(self-image) yang mempersatukan gambaran mental tiap-tiap individu terhadap 

dirinya sendiri, termasuk aspek penilaian diri dan penghargaan seseorang terhadap 

dirinya sendiri. Wasty Sumanto, (2003) menjelaskan konsep diri adalah pikiran 

atau persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, konsep diri 

yaitu bagaimana orang melihat dirinya sendiri. 

Pendapat lain dari Epstein, Brim (dalam Mudjiran, 2007) menyatakan bahwa 

konsep diri adalah pendapat atau perasaan atau gambaran seseorang tentang 

dirinya sendiri yang menyangkut fisik (materi dan bentuk tubuh) maupun psikis 

(sosial, emosional, moral dan kognitif). Gage, N.L. dan Berliner, (1984) 
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mengemukakan bahwa “self-concept is the totality of the perception that we have 

about ourselves–our attitude toward ourselves, the language we use to describe 

ourselves”, konsep diri adalah keseluruhan persepsi dan sikap seseorang terhadap 

dirinya, bahasa yang digunakannya untuk menjelaskan dirinya sendiri. Menurut 

Jalaluddin Rakhmat, (2001) konsep diri adalah penilaian dan perasan kita tentang 

diri kita sendiri. Persepsi tentang diri kita bersifat psiklogis, sosial dan fisik. 

Selanjutnya Thantawy. R, (2005) menyatakan konsep diri adalah gambaran 

deskriptif dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, bagaimana ia 

mempersepsikan dirinya sendiri. Konsep diri seseorang itu dibentuk atas dasar 

hasil pengalamannya dan hasil interaksinya dengan orang lain.  

Selain itu Elida Prayitno, (2006) mengungkapkan bahwa konsep diri adalah apa 

yang dirasakan seseorang tentang dirinya baik yang menyangkut materi atau 

sosial dari self-concept itu. Self-concept yang menyangkut materi adalah perasaan 

seseorang tentang apa saja yang dimilikinya, termasuk tubuhnya. Sedangkan, self-

concept yang menyangkut sosial adalah perasaan seseorang tentang pendapat 

orang lain tentang dirinya. Menurut penelitian dari Mortan, Ripoll, Carvalho, dan 

Bernal (2014) individu yang mampu mengatur dan menggunakan emosi secara 

efektif akan lebih memiliki keyakinan bahwa mereka dapat berhasil dalam 

berwirausaha.  

Salah satu modal yang paling utama seorang wirausaha ialah kesiapan, minat, 

keuletan, semangat dan pantang menyerah. Minat berwirausaha yang dimiliki oleh 

siswa nantinya akan berpengaruh terhadap kesiapan yang awalnya mereka 

memilih menjadi pencari kerja akan berubah menjadi pencipta lapangan 
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pekerjaan. Karena jika siswa memiliki minat berwirausha yang tinggi maka 

mereka tidak akan kehabisan ide dalam menghasilkan sesuatu yang bersifat baru. 

Dengan demikian kaitan konsep diri dengan wirausaha adalah untuk membentuk 

manusia yang berjiwa wirausaha, maka yang harus tertanam terlebih dahulu 

adalah minat berwirausaha itu sendiri. Sedangkan untuk menumbuhkan minat 

berwirausaha itu maka diperlukanlah pemahaman tentang konsep diri. Konsep diri 

adalah sekumpulan keyakinan – keyakinan yang dimiliki individu mengenai diri 

sendiri. Hal tersebut sangat dibutuhkan, karena bagi seorang wirausaha 

pengenalan diri adalah modal awal untuk dapat mengenali lingkungan, melihat 

peluang, berinovasi dan berkreativitas untuk menikmati nilai tambah yang 

didapatkan. Adapun pihak sekolah berperan untuk memberikan pengetahuan yang 

dibutuhkan oleh siswa mengenai kewirausahaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul: ”Pengaruh Pola Asuh Orang Tua dan Konsep Diri 

Siswa terhadap Minat Berwirausaha Siswa di SMA Negeri 1 Rajabasa  

Lampung Selatan” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan beberapa permasalahan Terdapat beberapa masalah yang penulis 

identifikasikan yaitu sebagai berikut: 

1.   Pola asuh yang diterapkan orang tua kurang mengarahkan siswa dalam 

membentuk sikap wirausaha 

2.  Pola asuh orang tua dan konsep diri Positif siswa SMAN 1 Rajabasa 

Lampung Selatan perlu didorong untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. 
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1.3  Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi waktu, biaya, 

kemampuan yang ada maka berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah 

tersebut penulis membatasi masalah sebagai berikut  

“Pengaruh Persepsi Pola Asuh Orang Tua dan Konsep Diri terhadap Minat 

Berwirausaha Siswa di SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung Selatan 

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut, maka rumusan 

permasalahan yang diajukan adalah:  

1. Apakah Persepsi Pola Asuh Orang Tua berpengaruh terhadap Minat 

Berwirausaha siswa di SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung Selatan ? 

2. Apakah Konsep diri siswsa berpengaruh terhadap Minat Berwirausaha 

siswa di SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung Selatan ? 

3. Apakah Persepsi Pola asuh Orang tua dan Konsep diri siswsa 

berpengaruh terhadap Minat Berwirausaha siswa di SMA Negeri 1 

Rajabasa Lampung Selatan ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui  

1. Persepsi Pola Asuh Orang Tua terhadap Minat Berwirausaha siswa di 

SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung Selatan 

2. Konsep diri siswa terhadap Minat Berwirausaha siswa di SMA Negeri 1 

Rajabasa Lampung Selatan 
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3. Persepsi Pola asuh Orang tua dan Konsep diri siswa terhadap Minat 

Berwirausaha siswa di SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung Selatan 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari pelaksaan penelitin ini dapat diharapkan memberikan manfaat 

bagi: 

1. Bagi sekolah  

Sebagai bahan informasi terkait dalam upaya membentuk konsep diri 

positif siswa. 

2. Bagi remaja 

Hasil penelitian ini memberikan wawasan, informasi mengenai pola asuh 

orangtua dan konsep diri terhadap minat berwirausaha siswa 

3. Dinas Pendidikan 

hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam 

dasar perencanaan penyusun kebijakan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya  

sebagai bahan perbandingan untuk pengkajian yang lebih mendalam 

terhadap pola asuh orang tua dan konsep diri terhadap minat 

berwirausaha, 

 

1.7 Definisi Istilah 

1.   Pola asuh adalah kombinasi dari perilaku orang tua saat mengasuh anak 

yang terdiri dari tingkat kontrol yang diberikan, keterbukaan dan 

berkomunikasi, tuntutan terhadap kedewasaan dan kehangatan dalam 

pengasuhan. 
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2.  Konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri, yang meliputi persepsi 

seseorang tentang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang 

berhubungan dengan dirinya. 

3.   Kewirausahaan ialah sikap mandiri untuk mengelola suatu usaha demi 

mencapai tujuan tertentu. Kewirausahaan berkembang dalam diri setiap 

individu yang menghendaki kemajuan hidup yang lebih baik. 

Kewirausahaan memungkinkan seseorang untuk menumbuh-

kembangkan inisiatif, kreativitas dan inovasi yang bisa diterapkan secara 

praktis demi kemajuan suatu usaha. 

 

1.8 Ruang Lingkup Penelitian 

Pendidikan Ilmu Pengetahuan (IPS) memiliki lima perspektif yang saling 

berkaitan. Kelima perspektif tersebut ialah:  

1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship 

transmission) 

2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (social studies as social sciences) 
 

3) IPS sebagai penelitian mendalam (social studies as reflective inquiry) 
 

4) IPS sebagai kritik kehidupan sosial (social studies as social criticism) 
 

5) IPS sebagai pengembangan pribadi individu (social studies as personal 

development of the individual) 

(Sapriya, 2009:13-14) 
 

 
Berkaitan lima tradisi di atas penelitian mengenai pengaruh pola asuh orang tua 

dan konsep diri siswa terhadap minat berwirausaha siswa di SMA Negeri 1 

Rajabasa Lampung Selatan, berhubungan dengan tradisi IPS point 2 yaitu IPS 

sebagai ilmu-ilmu sosial (social studies as social sciences) dan IPS diajarkan 

sebagai pengembangan pribadi siswa. Hal ini dikarenakan siswa membutuhkan 
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nilai untuk menafsirkan fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu 

melakukan penilaian akan dirinya dalam masyarakat. Nilai merupakan unsur 

penting di dalam pembelajaran IPS. Nilai-nilai dapat dikembangkan melalui 

berbagai cara, salah satunya dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaranan 

IPS. Salah satu tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan nilai-

nilai.  

Menurut Sapriya, dkk (2007, hlm. 8) tujuan pengajaran IPS adalah. 

1.  Untuk membentuk dan mengembangkan pribadi “warga negara yang 

baik” (good citizen). Seorang waraga negara yang dihasilkan 

olehPendidikan IPS mempunyai sifat sebagai warga negara yang 

reflektif, mampu atau trampil, dan peduli. 

2.  Bukan sekedar berarti ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk 

keperluan pendidikan di skeolah, juga di dalamnya termasuk komponen 

pengetahuan dan metode penyelidikan/metode ilmiah dari ilmu-ilmu 

sosial serta termasuk komponen pendidikan nilai atau etika yang kelak 

diperlukan sebagai warga negara dalam proses pengambilan keputusan. 

3.  Meliputi aspek pengetahuan yang berkenaan dengan pemberian latar 

pengetahuan informasi tentang dunia dan kehidupan, sikap dan nilai, 

dimensi rasa yang berkenaan dengan pemberian bekal mengenai dasar-

dasar etika masyarakat yang nantinya akan menjadi orientasi nilai 

dirinya dalam kehidupan di dunia nyata, serta keterampilan khususnya 

yang berkenan dengan kemampuan dan keterampilan IPS. 

 

Sapriya, dkk (2007:13) menyimpulkan tujuan dari IPS adalah sebagai berikut: 

Mengembangkan siswa untuk menjadi warganegara yang memiliki pengetahuan, 

nilai, sikap, dan keterampilan yang memadai untuk berperan serta dalam 

kehidupan demokrasi dimana konten mata pelajarannya digali dan diseleksi 

berdasar sejarah dan ilmu sosial, serta dalam banyak hal termasuk humaniora dan 

sains. 
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Supriatna dkk (2009: 5) juga menjelaskan bahwa “Tujuan pendidikan IPS dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan kemampuan 

intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai 

anggota masyarakat dan bangsa serta pengembangan kemampuan diri siswa 

sebagai pribadi”. 

Orang tua dapat menciptakan kondisi yang baik untuk menumbuhkembangkan 

konsep diri yang baik dalam diri anak untuk menuju ke arah pembentukan minat 

atau bakat yang tepat dan efektif agar dapat dikembangkan kemampuannya, 

menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa serta 

pengembangan kemampuan diri siswa.  

Melalui integrasi nilai-nilai dalam pendidikan IPS akan memberikan bekal 

kepada siswa dalam mengembangkan diri melalui berbagai keterampilan sosial 

dalam kehidupannya. Pendidikan IPS membekali siswa tentang pengetahuan, 

keterampilan, sikap, minat dan nilai, sehingga dapat membentuk citra diri siswa 

menjadi manusia yang memiliki jati diri yang mampu hidup di tengah 

masyarakat. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Persepsi Pola Asuh Orangtua  

2.1.1 Definisi Persepsi 

Persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokan, 

memfokuskan dan sebagainya itu (objek) yang selanjutnya diinterpretasikan 

(Sarwono, 2013). 

Marr, D (dalam Sarwono, 2013) persepsi adalah ketika kita sudah mampu 

menentukan objek apa dan dimana objek itu berada.  

Berdasarkan definisi-definisi diatas, persepsi adalah kemampuan seseorang untuk 

membedakan, mengelompokkan, memfokuskan pada sebuah objek kemudian 

diinterpretasikan yang melibatkan alat-alat indera dan proses memperoleh 

pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan dan sebagainya) atau usaha 

mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. 

2.1.2 Definisi Pola Asuh 

Keluarga merupakan tempat interaksi pertama bagi anak sebelum lingkungan 

sekolah dan masyarakat (Djamarah, 2014:19). Keluarga memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan pola asuh orang tua karena didalam sebuha keluarga terdapat 

interaksi antara orang tua (ayah, ibu) dan anak.  
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Menurut Tridhonanto (2014:5) pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan 

interaksi orang tua dan anak, di mana orang tua yang memberikan dorongan bagi 

anak dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan dan nilai-nilai yang dianggap 

paling tepat bagi orang tua agar anak bisa mandiri, tumbuh serta berkembang 

secara sehat dan optimal, memiliki rasa percaya diri, memiliki sifat rasa ingin 

tahu, bersahabat dan berorientasi untuk sukses.Orang tua adalah pendidik utama 

dan pertama sebelum anak memperoleh pendidikan di sekolah, karena dari 

keluargalah anak pertama kali belajar. Jadi keluarga tidak hanya berfungsi terbatas 

sebagai penerus keturunan saja, tetapi lebih dari itu adalah pembentuk kepribadian 

anak.  

 

Pengasuhan menurut (Prasetya, 2013) adalah orang yang melaksanakan tugas 

membimbing, memimpin, atau mengelola. Pengasuhan yang dimaksud di sini 

adalah mengasuh anak. Menurut Darajat mengasuh anak maksudnya adalah 

mendidik dan memelihara anak itu, mengurus makan, minum, pakaiannya, dan 

keberhasilannya dalam periode yang pertama sampai dewasa. Dengan pengertian 

diatas dapatlah dipahami bahwa pengasuhan anak yang dimaksud adalah 

kepemimpinan, bimbingan, yang dilakukan terhadap anak berkaitan dengan 

kepentingan hidupnya. Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan 

anak, yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan 

anak,termasuk cara penerapan aturan,mengajarkan nilai / norma,memberikan 

perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga 

dijadikan panutan bagi sikap anaknya.  

 



 

 

 

23 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pola asuh 

orang tua adalah perlakuan orang tua terhadap anaknya yang meliputi merawat, 

mendidik, membimbing, dan melatih anaknya agar menjadi anak yang 

mempunyai sikap dan kepribadian yang baik serta berakhlak mulia.  

 

2.1.3 Jenis Pola Asuh  

Hurlock (1973) mengatakan bahwa perilaku orangtua terhadap anak sesuai dengan 

tipe pola asuh yang dianutnya diantaranya adalah:  

a. Pola Asuh Otoriter, perilaku orangtua dalam kehidupan keluarga adalah: 

Orangtua menentukan segala peraturan yang berlaku dalam keluarganya, 

anak harus menuruti atau mematuhi peraturan-peraturan yang telah 

ditentukan orangtua tanpa kecuali, anak tidak diberi tahu alasan mengapa 

peraturan tersebut ditentukan, anak tidak diberi kesempatan untuk 

mengemukakan pendapatnya mengenai peraturan-peraturan yang telah 

ditetapkan orangtua, kemauan orangtua dianggap sebagai tugas atau 

kewajiban bagi anak, dan bila tidak mengikuti peraturan yang berlaku, 

maka hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik.  

Penelitian Maryatun (2013) menyimpulkan bahwa pola asuh orang tua 

mempunyai peran dengan perilaku seksual remaja. Pada hasil uji statistik 

ditemukan remaja dengan pola asuh autoritarian berpeluang untuk 

melakukan perilaku seksual yang wajar sembilan belas kali lebih besar 

dibandingkan dengan remaja yang diasuh dengan pola permisif.  

b. Pola Asuh Permisif, perilaku orangtua dalam kehidupan keluarga adalah: 

Tidak pernah ada peraturan dari orangtua, anak tidak pernah dihukum, 
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tidak ada ganjaran dan pujian karena perilaku dari si anak, dan anak bebas 

menentukan kemauannya/keinginannya.  

Penelitian Maryatun (2013) mengatakan pola asuh orang tua dengan tipe 

permisif berpeluang untuk melakukan perilaku seksual yang wajar sebesar 

tiga kali lebih besar dibandingkan dengan remaja yang diasuh dengan pola 

autoritatif (demokratis).  

c. Pola Asuh Demokratis, perilaku orangtua dalam kehidupan keluarga 

adalah orangtua sebagai penentu peraturan, anak berkesempatan untuk 

menanyakan alasan mengapa peraturan dibuat, dan anak boleh ikut andil 

dalam mengajukan keberatan atas peraturan yang ada.  

 

Macam-macam pola asuh yang terdapat dalam buku Kenali Anak Remaja Anda 

(Surbakti, 2009:29) dibedakan menjadi tiga yaitu pola asuh otoriter, pola asuh 

permisif dan pola asuh overprotectif.  

1. Otoriter  

Orang tua yang memiliki pola asuh jenis ini berusaha membentuk, 

mengendalikan, dan mengevaluasi perilaku serta sikap anak berdasarkan 

serangkaian standar mutlak, nilai – kepatuhan, menghormati otoritas, kerja, 

tradisi, tidak saling memberi dan menerima dalam komunikasi verbal.orang 

tua kadang-kadang menolak anak dan sering menerapkan hukuman.  

a)  Penyebab pola asuh otoriter  

Kebanyakan kasus, seorang ayah sebagai keluarga sering menerapkan pola 

asuh otoriter dikarenakan hal-hal berikut:  

(1)  Sikap tidak mau disalahkan atau menerima kesalahan  

(2)  Ayah sebagai satu-satunya pemegang otoritas tertinggi di dalam 

keluarga  
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(3)  orang tua memonopoli kebenaran di dalam keluarga  

(4)  Anak harus mematuhi peraturan peraturan orsng tua dan tidak boleh 

membantah  

(5)  Kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak  

(6)  orang tua memberlakukan aturan tertentu pada anak  

(7)  orang tua cenderung memaksakan disiplin anak  

(8)  Kecenderungan mengontrol aktivitas anak dengan ketat  

(9)  Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, maka 

anak dianggap membangkang.  

(10)  Apabila melanggar ketentuan, anak tidak diberikan kesempatan 

untuk mengemukakan alas an  

(11) orang tua menentukan apa yang perlu diperbuat anak, tanpa 

memberikan penjelasan alasannya  

(12) orang tua cenderung mencari – cari kesalahan anak dan melakukan 

hukuman badan  

(13) orang tua jarang atau tidak memberikan perhatian, apabila anak 

berbuat sesuai dengan keinginan orang tua (Surbakti, 2009:43)  

 

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui apa saja penyebab orang tua 

menerapkan pola asuh otoriter kepada anak mereka.     

b)  Akibat pola asuh otoriter  

Hasil penerapan pola asuh otoriter menyebabkan anak-anak remaja 

mengalami hal-hal sebagai berikut:  

(1)  Tertekan secara fisik dan psikis  

(2)  Kehilangan dorongan semangat juang  

(3)  Cenderung selalu menyalahkan diri  

(4)  Mudah putus asa  

(5)  Mengalami luka batin  

(6)  Sering menyalahkan keadaan  

(7)  Tidak memiliki inisiatif  

(8)  Lamban mengambil keputusan  

(9)  Tidak berani mengemukakan pendapat  

(10)  Tidak berani memulai  

(11)  Membangkang  

(12)  Berbuat kenakalan atau kejahatan di luar rumah(Surbakti, 2009:45)  

 

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui apa saja dampak pola asuh 

otoriter yang dilakukan orang tua kepada anak. Hal ini tentu tidaklah baik 

dikarenakan banyak dampak negatif dari pola asuh otoriter.  
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2. Overprotected  

Pola asuh overprotected adalah bentuk pola asuh yang menonjolkan 

perlindungan berlebihan. Munculnya sikap atau tindakan perlindungan 

berlebihan karena perasaan khawatir yang terlalu berlebihan dari orang tua 

disertai keinginan untuk memberikan perlakuan dan perlindungan terbaik bagi 

anak remajanya. Banyak orang tua yang kurang menyadari bahwa remaja yang 

dibesarkan dalam pola asuh overprotected akan memiliki mentalitas yang 

lemah bila dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan. Hal ini 

disebabkan di dalam system pola asuh overprotected mereka tidak pernah 

dilatih untuk menghadapi sendiri tantangan yang mereka terima. Itulah 

sebabnya, mereka cenderung selalu dibayang-bayangi berbagai kegagalan, 

ketakutan, dan kecemasan.  

a)   Tindakan yang dilakukan orang tua berikut ini:  

(1) Menghilangkan kesempatan remaja bersosialisasi  

(2) Menciptakan ketakutan remaja  

(3) Terlalu memanjakan remaja  

(4) Tidak menndidik remaja untuk mandiri  

(5) Tidak mampu mengambil keputusan  

(6) Remaja yang bingung  

(7) Menciptakan remaja tidak bertanggung jawab  

(8) Menciptakan remaja subjektif(Surbakti, 2009:31)  

  

b)  Dampak pola asuh overprotected  

(1)  Para remaja menjadi peragu  

(2)  Kurang memiliki inisiatif  

(3)  Memiliki tingkat kebergantungan yang tinggi  

(4)  Cenderung mudah cemas dan penakut  

(5)  Tidak berani menghadapi kenyataan  

(6)  Mudah menyerah jika menghadapi masalah  

(7)  Daya juang rendah dan lembek  

(8)  Kurang memiliki rasa percaya diri  

(9)  Cenderung selalu merasa terancam  

(10)  Lambat menyerap inforasi  

(11)  Cenderung menghindari tanggung jawab  
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(12)  Sulit membangun relasi  

(13)  Kemampuan berinteraksi rendah(Surbakti, 2009:40)  

 

Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui apa saja dampak dari penerapan 

pola asuh overprotected pada anak.  

 

3. Permisif  

Orang tua yang memiliki pola asuh jenis ini berusaha berperilaku menerima 

dan bersikap positif terhadap impuls (dorongan emosi), keinginan-keinginan, 

dan perilaku anaknya, hanya sedikit menggunakan hukuman, berkonsultasi 

kepada anak, hanya sedikit member tanggung jawab rumah tangga, 

membiarkan anak untuk mengatur aktifitasnya sendiri dan tidak mengontrol, 

berusaha mencapai sasaran tertentu dengan memberikan alasan, tetapi tanpa 

menunjukkan kekuasaan.  

a)  Faktor penyebab pola asuh permisif  

Alasan tersembunyi yang sering terjadi yang melatar belakangi orang tua 

menerapkan pola asuh permisif adalah:  

(1)  Tidak ingin terganggu kehidupan pribadinya. Mereka menganggap 

keberadaan anak remaja dengan berbagai masalahnya adalah suatu 

gangguan dalam kehidupan privasi mereka.  

(2)  Kurang pengetahuan dan pengalaman(Surbakti, 2009:46)  

 

b)  Dampak pola asuh permisif  

Dampak pola asuh permisif orang tua pada anak-anak remaja antara lain:  

(1)  Bertindak sekehendak hati  

(2)  Tidak mampu mengendalikan diri  

(3)  Tingkat kesadaran mereka rendah  

(4)  Menganut pola hidup bebas, nyaris tanpa aturan  

(5)  Selalu memaksakan kehendak  

(6)  Tidak mampu membedakan baik dan buruk  

(7)  Kemampuan berkompetisi rendah sekali  

(8)  Tidak mampu menghargai prestasi dan kerja keras  

(9)  Mudah putus asa dan sering kalah sebelum bertanding  
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(10)  Miskin inisiatif dan daya juang rendah  

(11)  Tidak produktif dan hidup konsumtif  

(12)  Kemampuan mengambil keputusan rendah(Surbakti, 2009:48)  

 

Dari penjelasan Surbakti diatas, kita dapat mengetahui ada 12 akibat yang 

dapat timbul dari perilaku permisif yang diterapkan oleh orang tua. 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Asuh  

 

Menurut Tridhonanto (2014:24-28) ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya yaitu:  

1)  Usia orang tua  

Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesiapan pasangan 

dalam menjalankan peran pengasuhan terhadap anaknya. Usia yang terlalu 

muda ataupun yang terlalu tua menyebabkan orang tidak dapat 

melaksanakan peran pengasuhan secara optimal (Tridhonanto, 2014:24). 

  

2)  Keterlibatan ayah  

Kedekatan hubungan antara ibu dan anak sama pentingnya dibandingkan 

kedekatan antara ayah dan anaknya, walaupun secara kodrati terdapat 

perbedaan diantara keduanya. Pengasuhan anak dalam rumah tangga dapat 

melibatkan ayah untuk memnjalankan peran pengasuhannya. Seorang ayah 

tidak saja bertanggung jawab dalam memberikan nafkah akan tetapi dapat 

pula bekerja sama dengan ibu dalam melakukan perawatan anak seperti 

mengajak bermain dan olah raga bersama sebagai salah satu upaya dalam 

melakukan interaksi (Tridhonanto 2014:25).  

 

3)  Pendidikan orang tua  

Pendidikan dan pengalaman orang tua dalam melakukan perawatan anak 

akan mempengaruhi kesiapan mereka dalam menjalankan peran pengasuhan. 

Pengalaman dalam menjalankan peran tersebut dipelajari dari pengalaman 

orang tua ataupun pengalaman terdahulu (Tridhonanto, 2014:26).  

 

4)  Pengalaman sebelumnya dalam mengasuh  

Orang tua yang sebelumnya memiliki pengetahuan dalam merawat anak, 

mereka akan lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan. Selain itu 

mereka akan lebih mampu dalam mengenali tanda-tanda pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang normal (Tridhonanto,2014:26).  
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5)  Hubungan suami istri  

Hubungan yang kurang harmonis antara suami dan istri akan berdampak 

kepada kemampuan mereka dalam menjalankan perannya sebagai orang tua 

dan merawat serta mengasuh anak dengan penuh rasa bahagia, karena satu 

sama lain dapat saling memberi dukungan dan menghadapi segala masalah 

dengan koping yang positif (Tridhonanto, 2014:28)    

 

 

2.2 Konsep Diri 

2.2.1 Definisi Konsep Diri 

Konsep diri adalah evaluasi yang menyangkut bidang-bidang tertentu dari diri 

(Santrock, 2007). Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah konsep memiliki 

arti gambaran, proses atau hal-hal yang digunakan oleh akal budi untuk 

memahami sesuatu. Istilah diri berarti bagian bagian dari individu yang terpisah 

dari yang lain. Konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai 

dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri (KBBI,2008). Stuart & 

Sudenn (1998) dalam Jalaludin Rahmat (2005) konsep diri adalah semua ide, 

pikiran, keyakinan, kepercayaan yang membuat seseorang mengetahui tentang 

dirinya dan memengaruhi lingkungannya dengan orang lain.  

 

2.2.2 Jenis Konsep Diri  

Calhoun dan Acocella (Yunita Jaclyn Isabella, 2011: 14) membedakan konsep diri 

menjadi 2, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Menurut Calhoun dan 

Acocella, apabila seseorang memiliki konsep diri positif, maka perilaku yang 

muncul cenderung positif. Sebaliknya, apabila seseorang menilai dirinya negatif, 

maka perilaku yang muncul pun cenderung negatif. Berikut penjelasan dari kedua 

jenis konsep diri.  
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a.   Konsep Diri Positif  

Calhoun dan Acocella (Yunita Jaclyn Isabella, 2011) berpendapat 

bahwa individu dengan konsep diri positif akan mampu merancang 

tujuan-tujuan hidup yang sesuai dengan realita, sehingga lebih besar 

kemungkinan individu untuk mencapai tujuan hidupnya. Calhoun dan 

Acocella juga mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki konsep 

diri positif memungkinkan orang tersebut untuk dapat maju ke depan 

secara bebas, berani dan spontan, serta mampu menghargai orang lain.  

Menurut William D. Brooks dan Philip Emmert (Jalaluddin Rakhmat, 

2003: 105), ada 5 tanda orang dengan konsep diri positif.  

1)  Yakin dengan kemampuan dalam mengatasi masalah.  

2)  Merasa setara dengan orang lain.  

3)  Menerima pujian tanpa rasa malu.  

4)  Menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, 

keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui 

masyarakat.  

5)  Mampu memperbaiki diri karena sanggup mengungkapkan aspek-

aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha 

mengubahnya.  

 

Sedangkan D. E. Hamachek (Jalaluddin Rakhmat, 2003: 106) 

menyebutkan sebelas karakteristik orang yang mempunyai konsep diri 

positif. Kesebelas karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.  

1)  Meyakini nilai dan prinsip tertentu serta mempertahankannya 

meskipun berbeda dengan orang lain. Namun, ia berani 

mengubah prinsip itu apabila pengalaman dan bukti baru 

menunjukkan bahwa ia salah.  

2)  Mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa 

menyesali tindakannya jika orang lain tidak setuju.  

3)  tidak mencemaskan apa yang akan terjadi, apa yang telah 

terjadi, dan apa yang sedang terjadi.  

4)  yakin pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan, bahkan 

ketika menghadapi kegagalan.  

5)  merasa sama dengan orang lain, walaupun terdapat perbedaan 

kemampuan.  
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6)  sanggup menerima dirinya sebagai orang yang bernilai bagi 

orang lain.  

7)  menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati.  

8)  tidak menyukai bila orang lain mendominasinya.  

9)  sanggup mengaku kepada orang lain bahwa ia mampu 

merasakan berbagai dorongan dan keinginan.  

10)  mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan.  

11)  peka pada kebutuhan orang lain.  

 

Konsep diri positif seseorang dapat dilihat dari sikap mereka. Seperti 

yang diungkapkan oleh Melanie D. Murmanto (2007: 67) berikut ini.  

Orang yang mempunyai konsep diri yang baik akan selalu optimis, 

berani mencoba hal-hal baru, berani sukses, berani gagal, percaya 

diri, antusias, merasa diri berharga, berani menetapkan tujuan 

hidup, bersikap dan berpikir positif, serta dapat menjadi seorang 

pemimpin yang handal.  

 

Seseorang dengan konsep diri positif akan dapat menyadari dan 

menerima berbagai kekurangan yang dimiliki untuk kemudian 

melakukan perbaikan agar dirinya menjadi lebih baik. Konsep diri 

positif juga menjadikan seseorang selalu optimis dalam menatap dan 

menjalani masa depan. Hal terpenting pada seseorang dengan konsep 

diri positif adalah di mana seseorang tersebut memandang positif dan 

menghargai diri sendiri maupun orang lain. Seseorang dengan konsep 

diri positif mempunyai kecenderungan mendapat respon yang positif 

pula dari orang lain dan lingkungannya.  

 

b.   Konsep Diri Negatif  

Menurut William D. Brooks dan Philip Emmert (Jalaluddin Rakhmat, 

2003: 105), ada 5 tanda orang dengan konsep diri negatif.  

1)  Peka pada kritik. Seseorang dengan konsep diri negatif cenderung 

tidak tahan dengan kritik yang diterima dari orang lain. Dirinya 
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menganggap kritikan dari orang lain sebagai usaha untuk 

menjatuhkan harga dirinya. Dirinya juga bersikeras 

mempertahankan pendapatnya dengan alasan yang tidak logis.  

2)  Responsif terhadap pujian. Seseorang dengan konsep diri negatif 

selalu antusias bila menerima pujian.  

3)  Hiperkritis. Pribadi dengan konsep diri negatif selalu mengeluh, 

mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak 

sanggup menghargai dan mengakui kelebihan orang lain.  

4)  Cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Orang dengan 

konsep diri negatif cenderung merasa tidak disenangi orang lain. 

Ia menganggap orang lain sebagai musuh, sehingga tidak dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ia juga tidak 

pernah menyalahkan dirinya sendiri, dan menganggap dirinya 

adalah korban dari sistem sosial yang salah.  

5)  Bersikap pesimis terhadap kompetisi. Orang dengan konsep diri 

negatif merasa enggan untuk bersaing dengan orang lain karena 

merasa tidak mampu.  

 

Sedangkan Calhoun dan Acocella (Yunita Jaclyn Isabella, 2011: 17) membagi 

konsep diri negatif menjadi 2.  

1)  Individu memandang dirinya secara acak, tidak teratur, tidak 

stabil, dan tidak ada keutuhan diri. Ia tidak mengetahui siapa 

dirinya, kelemahannya, kelebihannya, serta apa yang dihargai 

dalam hidupnya.  

2)  Individu memandang dirinya terlalu stabil dan terlalu teratur. 

Dengan demikian, individu menjadi seseorang yang kaku dan 

tidak bisa menerima ide-ide baru yang bermanfaat baginya.  

 

Terkait dengan konsep diri negatif, Burns (1993: 72) menjelaskan bahwa konsep 

diri negatif merupakan evaluasi diri negatif, membenci diri, perasaan rendah diri, 

serta kurang menghargai dan menerima diri. Senada dengan pendapat Burns, 

Melanie D. Murmanto (2007: 67) juga memberikan pendapatnya tentang konsep 

diri negatif pada seseorang sebagai berikut.  

“Konsep diri seseorang yang jelek akan mengakibatkan rasa tidak percaya 

diri, tidak berani mencoba hal-hal baru, tidak berani mencoba hal-hal yang 

menantang, takut gagal, takut sukses, merasa diri bodoh, rendah diri, 

merasa tidak berharga, merasa tidak layak untuk sukses, pesimis, dan 

masih banyak perilaku inferior lainnya”.  
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Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa individu yang memiliki 

konsep diri negatif akan memiliki pandangan negatif tentang dirinya maupun 

orang lain. Hal ini tentunya akan mempengaruhi hubungan individu tersebut 

dengan lingkungan sekitarnya. Dirinya juga mempunyai kecenderungan mendapat 

respon yang negatif dari orang lain dan lingkungannya. Selain itu, individu 

dengan konsep diri negatif selalu pesimis dalam menatap dan menjalani masa 

depannya. 

 

Santrock (2003) menyebutkan bahwa konsep diri remaja merupakan evaluasi 

terhadap domain yang spesifik dari diri. Remaja dapat membuat evaluasi diri 

terhadap berbagai domain dalam hidupnya, baik dalam akademik, atletik, 

penampilan fisik, dan sebagainya. Konsep diri bukanlah bawaan lahir, melainkan 

hasil belajar. Semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia 

belajar banyak hal tentang kehidupan. Berdasarkan pengalaman hidupnya, 

seseorang akan menetapkan konsep dirinya berdasarkan berbagai faktor.  

 

Menurut Hurlock (1973), faktor-faktor itu adalah bentuk tubuh, cacat tubuh, 

pakaian, nama dan julukan, inteligensi kecerdasan, taraf aspirasi/ cita-cita, emosi, 

jenis/gengsi sekolah, status sosial, ekonomi keluarga, teman-teman, dan 

tokoh/orang yang berpengaruh. Apabila berbagai faktor itu cenderung 

menimbulkan perasaan positif (bangga, senang), maka muncullah konsep diri 

yang positif. Pada masa kanak-kanak, seseorang biasanya cenderung menganggap 

benar apa saja yang dikatakan oleh orang lain. Jika seorang anak merasa diterima, 

dihargai, dicintai, maka anak itu akan menerima, menghargai, dan mencintai 

dirinya (berkonsep diri positif). Sebaliknya, jika orang-orang yang berpengaruh di 
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sekelilingnya (orang tua, guru, orang dewasa lainnya, atau teman-temannya) 

ternyata meremehkan, merendahkannya, mempermalukan, dan menolaknya, maka 

pengalaman itu akan disikapi dengan negatif (memunculkan konsep diri negatif).  

 

2.2.3 Faktor yang Memengaruhi Konsep Diri  

Burns (1993) menyebutkan bahwa secara garis besar ada lima faktor yang 

mempengaruhi perkembangan konsep diri, yaitu citra fisik, merupakan evaluasi 

terhadap diri secara fisik, bahasa, yaitu kemampuan melakukan konseptualisasi 

dan verbalisasi, umpan balik dari lingkungan, identifikasi dengan model dan peran 

jenis yang tepat, dan pola asuh orang tua. Konsep diri individu akan terbentuk 

baik dan menjadi positif jika faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berfungsi 

secara positif juga.  

 

Pendapat Burns ini sejalan dengan Hurlock (1973) yang mengungkapkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri di antaranya adalah ; 

fisik, pakaian, nama dan nama panggilan, intelegensi, tingkat aspirasi, emosi, 

budaya, sekolah dan perguruan tinggi, status sosial ekonomi, dan keluarga. 

Pengaruh keluarga sangat besar bagi pembentukan konsep diri karena untuk 

beberapa waktu lamanya anak belum mengenal lingkungan sosial di luar 

keluarganya. Pengaruh karakteristik hubungan orang tua dengan anak sangat 

penting dalam pembentukan identitas, ketrampilan persepsi sosial, dan penalaran. 

Sedangkan pada masa remaja pengaruh lingkungan sosial justru yang sangat 

berpengaruh.  

 

Menurut Lerner dan Spanier (dalam Nuryoto, 1993), perkembangan seseorang 

selain ditentukan oleh kondisi dirinya, juga dikaitkan dengan kehidupan kelompok 
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dalam lingkungan masyarakatnya pada setiap tahap perkembangan yang 

dilaluinya. Garbarino (1992) mengemukakan bahwa pada prinsipnya dalam proses 

perkembangan manusia bisa dilihat dalam perspektif ekologi. Dalam perspektif ini 

individu berintraksi dengan lingkungan.  

 

2.3 Kewirausahaan 

2.3.1 Pengertian Kewirausahaan 

Kata wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari kata “wira” 

yang artinya gagah berani, perkasa dan kata “usaha”, sehingga secara harfiah 

wirausahawan diartikan sebagai orang yang gagah berani atau perkasa dalam 

berusaha (Riyanti, 2003). Wirausaha atau wiraswasta menurut Priyono dan 

Soerata (2005) berasal dari kata “wira” yang berarti utama, gagah, luhur berani 

atau pejuang; “swa” berarti sendiri; dan kata ”sta” berarti berdiri. Dari asal 

katanya “swasta” berarti berdiri di atas kaki sendiri atau berdiri di atas 

kemampuan sendiri. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa wirausahawan atau 

wiraswastawan berarti orang yang berjuang dengan gagah, berani, juga luhur dan 

pantas diteladani dalam bidang usaha, atau dengan kata lain wirausahawan adalah 

orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan atau kewiraswastaan 

seperti: keberanian mengambil resiko, keutamaan dan keteladanan dalam 

menangani usaha dengan berpijak pada kemauan dan kemampuan sendiri. 

Drucker (1985) mengartikan kewirausahaan sebagai semangat, kemampuan, sikap 

dan perilaku individu dalam menangani usaha (kegiatan) yang mengarah pada 

upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru 

dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih 

baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
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Hisrich dan Brush (dalam Winardi, 2003) menyatakan bahwa kewirausahaan 

adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan jalan 

mengorbankan waktu dan upaya yang diperlukan untuk menanggung resiko 

finansial, psikologikal serta sosial dan menerima hasil-hasil berupa imbalan 

moneter dan kepuasan pribadi sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Kao (1997) 

mendefinisikan kewirausahaan sebagai suatu proses penciptaan sesuatu yang baru 

(kreasi) dan/atau membuat sesuatu yang berbeda (inovasi), yang tujuannya adalah 

tercapainya kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Hal senada 

disampaikan oleh Schumpeter (dalam Winardi, 2003) dengan menyatakan bahwa 

kewirausahaan merupakan sebuah proses dan para wirausahawan adalah seorang 

inovator yang memanfaatkan proses tersebut.  

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwakewirausahaan adalah semangat, kemampuan dan perilaku individu yang 

berani menanggung resiko, baik itu resiko finansial, psikologikal, maupun sosial 

dalam melakukan suatu proses penciptaan sesuatu yang baru (kreasi baru) dan 

membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi) dengan menerima 

hasil berupa imbalan moneter dan kepuasan pribadi. 

 

2.3.2 Ciri-Ciri Wirausahawan 

Bygrave (dalam Ifham, 2002) mengemukakan beberapa ciri-ciri seorang 

wirausahawan, yaitu: 

a.  Mimpi (dreams), yakni memiliki visi masa depan dan kemampuan 

mencapai visi tersebut. 

b.  Ketegasan (decisiveness), yakni tidak menangguhkan waktu dan 

membuat keputusan dengan cepat. 

c.  Pelaku (doers), yakni melaksanakan secepat mungkin. 
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d.  Ketetapan hati (determination), yakni komitmen total, pantang 

menyerah. 

e.  Dedikasi (dedication), yakni berdedikasi total, tidak kenal lelah. 

f.  Kesetiaan (devotion), yakni mencintai apa yang dikerjakan. 

g.  Terperinci (details), yakni menguasai rincian yang bersifat kritis. 

h. Nasib (destiny), yakni bertanggungjawab atas nasib sendiri yang 

hendakdicapainya. 

i.  Uang (dollars), yakni kaya bukan motivator utama, uang lebih berarti 

sebagai ukuran sukses. 

j.  Distribusi (distributif), yakni mendistribusikan kepemilikan usahanya 

kepada karyawan kunci yang merupakan faktor penting bagi 

kesuksesan usahanya. 

 

2.3.3 Aspek-Aspek Kewirausahaan 

Drucker (1985) menguraikan aspek-aspek kewirausahaan, yaitu:  

a.  Kemampuan mengindera peluang usaha, yakni kemampuan melihat 

dan memanfaatkan peluang untuk mengadakan langkah-langkah 

perubahan menuju masa depan yang lebih baik. 

b.  Percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan 

lingkungannya, yakni berkeyakinan bahwa usaha yang dikelolanya 

akan berhasil. 

c.  Berperilaku memimpin, yaitu mampu mengarahkan, menggerakkan 

orang lain, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan usaha. 

d. Memiliki inisiatif untuk menjadi kreatif dan inovatif, yaitu mempunyai 

prakarsa untuk menciptakan produk/metode baru yang lebih baik mutu 

atau jumlahnya agar mampu bersaing. 

e.  Mampu bekerja keras, yaitu memiliki daya juang yang tinggi, bekerja 

penuh energi, tekun, tabah, melakukan kegiatan untuk mencapai 

tujuan tanpa mengenal putus asa. 

f.  Berpandangan luas dengan visi ke depan yang baik, yaitu berorientasi 

pada masa yang akan datang dan dapat memperkirakan hal-hal yang 

dapat terjadi sehingga langkah yang diambil sudah dapat 

diperhitungkan.  

g.  Berani mengambil resiko, yaitu suka pada tantangan dan berani 

mengambil resiko walau dalam situasi dan kondisi yang tidak 

menentu. Resiko yang dipilih tentunya dengan perhitungan yang 

matang. 

 

2.3.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kewirausahaan 

Menurut Hidayat (2000) faktor-faktor yang mempengaruhi kewirausahaan, yaitu: 

a.  Variabel situasional 

1).  Lama studi. 

Lama studi didefinisikan sebagai waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan sekolah 
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2).  Status kerja 

Status kerja adalah tingkat keterlibatan responden pada kegiatan-

kegiatan yang memberikan pendapatan bagi dirinya, baik dalam 

status sebagai karyawan maupun pemilik modal. 

 

3).  Status pernikahan 

Status pernikahan adalah tingkat konsekuensi ekonomis status 

pernikahan yang sedang dialami oleh responden. 

 

b.  Variabel latar belakang 

1) Latar belakang orang tua 

Latar belakang orang tua adalah tingkat keterlibatan lingkungan 

keluarga dalam aktivitas kewirausahaan. Pengalaman berusaha 

dapat diperoleh dari bimbingan sejak kecil yang diberikan oleh 

orang tua yang berprofesi sebagai wirausahawan (Staw dalam 

Riyanti, 2003). 

 

2)  Usia 

Pengertian usia adalah usia kronologis dari subjek penelitian 

. 

c.  Variabel karakteristik kepribadian 

1)  Dorongan berprestasi 

Dorongan berprestasi mengacu pada preferensi terhadap tingkat 

kesulitan, standar pencapaian, dan persistensi dalam proses 

pencapaian tujuan. 

 

2)  Kemandirian 

Kemandirian mengacu pada dua faktor, yaitu kemandirian 

emosional dan kemandirian ekonomis. Kemandirian emosional 

adalah tingkat kecenderungan individu untuk memutuskan sendiri 

hal-hal yang bersifat penting bagi dirinya. Kemandirian ekonomis 

adalah kemampuan individu untuk mencukupi kebutuhan-

kebutuhan ekonomis dirinya sendiri. 

 

3)  Toleransi pada perubahan 

Toleransi pada perubahan mengacu kepada tingkat kemampuan 

untuk menghadapi perubahan-perubahan pada situasi kerja dan 

situasi hubungan sosial. Individu cenderung untuk mencari atau 

membutuhkan situasi-situasi baru untuk menjaga vitalitas dirinya. 

Menganggap perubahan bukan sesuatu yang menakutkan atau 

mengancam, tetapi sesuatu yang menantang atau sebuah peluang.  

 

4)  Sikap terhadap uang 

Uang adalah medium pertukaran (medium of exchange). Sikap 

terhadap uang merupakan penerimaan individu terhadap uang 

sebagai medium dalam aktivitas-aktivitas pertukaran, seperti 

transaksi ekonomi, dan transaksi sosial. 
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2.3.5 Citra kewirausahaan 

Citra kewirausahaan merupakan konstruksi kognitif tentang kewirausahaan. 

Konstruksi ini meliputi faktor-faktor: persepsi tentang sikap masyarakat terhadap 

wirausaha, persepsi tentang potensial payoff dari dunia usaha dan konstruksi 

realitas kewirausahaan. 

a. Conviction and career preference 

Conviction dan career preference didefinisikan sebagai persepsi individu 

tentang kemampuan dirinya untuk berhasil dalam bidang kewirausahaan. 

Konstruk ini meliputi persepsi tentang tingkat kesulitan dalam memulai 

sebuah usaha dan sumber yang potensial yang dimiliki. 

b. Niat menjadi wirausaha 

Niat menjadi wirausaha merujuk pada rencana untuk membuka sebuah 

usaha dalam jangka pendek (1 tahun) dan jangka panjang (5 tahun). 

 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian sejenis sebelumnya yang memberi inspirasi penelitian 

ditemukan beberapa hal-hal sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfiah Abdullah (2015) yang berjudul Hubungan 

Pola Asuh Orang Tua dengan Konsep Diri Anak Sekolah. Hasil analisis 

menunjukkan hasil nilai r= 0,689 dan Sig. (2-tailed) = 0,000. Dengan demikian, 

maka dapat dikatakan korelasi antara pola asuh orang tua dan konsep diri anak 

adalah kuat. Data hasil analisa tersebut juga menunjukkan bahwa nilai signifikan 

kurang dari α = 0,05, artinya bahwa hubungan tersebut sangat signifikan.  
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Konsep diri tentunya ada yang positif dan ada juga negatif. Berkaitan dengan pola 

asuh orang tua, juga memiliki pola asuh yang positif dan negatif. Paling tidak ada 

ciri-ciri konsep diri positif misalanya: 1)Mempunyai penerimaan diri yang baik. 2) 

Mengenal dirinya sendiri dengan baik. 3) Dapat memahami dan menerima fakta-

fakta yang nyata tentang dirinya. 4) Mampu menghargai dirinya sendiri. 5) 

Mampu menerima dan memberikan pujian secara wajar. 6) Mau memperbaiki diri 

kearah yang lebih baik. Dan 7) Mampu menempatkan diri di dalam lingkungan. 

Sementara konsep diri negatif memiliki ciri-ciri: 1) Peka terhadap kritik. 2) 

Responsif terhadap pujian. 3) Hiperkritis; individu selalu mengeluh, mencela dan 

meremehkan apapun dan siapapun. 4) Cenderung merasa tidak disenangi oleh 

orang lain. 5) Pesimis terhadap kompetisi (dalam kehidupan). Dan 6) Tidak dapat 

menerima kekurangan dirinya.  

 

Hasil analisa data di atas menunjukkan bahwa pola asuh orang tua yang positif 

dapat membentuk konsep diri anak yang positif pula. Demikian juga sebaliknya. 

Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh orang tua secara signifikan membentuk 

konsep diri anak. Hal ini titunjukkan dengan nilai signifikan yang kurang dari α 

yang dipilih (sig = 0,00 < α=0,05). Begitu juga nilai korelasi (r=0,689) yang 

menunjukkan pola asuh orang tua hubungannya erat sekali dengan konsep diri 

pada anak.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi Annuzul (2012) yang berjudul 

Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Konsep Diri Positif Peserta Didik Mi 

Tsamrotul Huda Ii Jatirogo Bonang Demak. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Konsep Diri Positif Peserta 
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Didik Mi Tsamrotul Huda Ii Jatirogo Bonang Demak. Berdasarkan data yang 

penulis peroleh dari hasil angket tentang pola asuh orang tua pada peserta didik 

kelas V dan VI MI Tsamrotul Huda II Jatirogo Bonang Demak menunjukkan 

bahwa 8 peserta didik diasuh dengan menggunakan pola asuh otoriter, 8 diasuh 

dengan pola asuh demokratis, dan 41 peserta didik diasuh dengan menggunakan 

pola asuh permisif. 2) Berdasarkan hasil perhitungan Mean, diketahui bahwa 

Mean dari variabel Y (konsep diri) adalah 48,625 dari pola asuh otoriter, 48,512 

dari pola asuh permisif, dan mean tertinggi terdapat pada pola asuh demokratis 

yaitu 78. 3) Ada pengaruh yang signifikan antara pola asuh orang tua terhadap 

konsep diri positif peserta didik MI Tsamrotul Huda II Jatirogo Bonang Demak. 

Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan analisis anava 

satu jalur diperoleh nilai Fhitung = 182,395.  

 

Kemudian dikonsultasikan pada Ftabel, baik pada taraf signifikansi 5% maupun 

1%. Diketahui bahwa Ftabel pada taraf signifikansi 5% = 3,17. dan pada taraf 

signifikansi 1% = 5,01. Maka nilai Fhitung sebesar 182,395. lebih besar daripada 

Ftabel, baik pada taraf signifikansi 5% maupun 1%. Dengan demikian, hasilnya 

dinyatakan signifikan dan hipotesis yang diajukan diterima. Artinya ada pengaruh 

antara pola asuh orang tua terhadap konsep diri positif peserta didik kelas V dan 

VI MI Tsamrotul Huda II Jatirogo Bonang Demak. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Soeharnanto (2002) yang berjudul 

“Kepercayaan diri dan pola asuh otoriter sebagai toleransi frustasi pada 

remaja”. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pengambilan 

sampel dilakukan secara acak di sekolah di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis bahwa kepercayaan diri dan 

pola asuh otoriter sebagai toleransi frustasi pada remaja. Hasil penelitian ini 

adalah terdapat pengaruh antara kepercayaan diri dan pola asuh otoriter sebagai 

toleransi frustasi pada remaja.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Taganing (2008) yang berjudul 

“Hubungan pola asuh dengan perilaku agresif pada remaja”. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif dengan pemgambilan sampel dilakukan dengan 

secara acak dan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya 

hubungan pola asuh otoriter dengan perilaku agresif pada remaja. Dari penelitian 

ini dapat disimpulkan terdapat hubungan pola asuh dengan perilaku agresif pada 

remaja.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Erlanto (2007) yang berjudul “dampak 

kekerasan keluarga terhadap perilaku agresif anak”. Penelitian ini menggunakan 

analisis kualitatif. Sedang metode pengumpulan data menggunakan wawancara 

dan observasi dan metode analis data dilakukan kasus per kasus secara 

mendalam.Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada pemahaman 

dampak kekerasan keluarga terhadap perilaku agresif anak.Selain itu, penelitian 

ini juga berfokus pada dampak positif dan negatif pada anak yang mengalami 

kekerasan baik fisik maupun verbal.Adapun hasil dari penelitian ini adalah ada 

dampak antara kekerasan yang dilakukan dalam keluarga terhadap perilaku agresif 

anak.. 
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Penelitan yang dilakukan oleh Shovia Lintina (2015) yang berjudul Pengaruh 

Konsep Diri Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemandirian Mahasiswa 

Fakultas Psikologi Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian inibertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh dimensi konsep diri (identity self, behavioral 

self, judging self, physical self, moral-ethical self, personal self, family self, social 

self) dan dimensi pola asuh orang tua (permissive, authoritarian, dan 

authoritative) terhadap kemandirian mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Sampel pada penelitian ini sebanyak 236 mahasiswa/i 

Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berusia 17-24 tahun. 

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan secara bersama-sama dari dimensi konsep diri dan dimensi pola asuh 

orang tua terhadap kemandirian mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta (r square = 35.9 %, sig = 0.000).  

 

Penelitian ini dilakukan oleh Agoes Dariyo (2017) yang berjudul Hubungan 

Antara Pola Asuh Demokratis dan Kewirausahaan Dengan Kepuasan Hidup Pada 

Remaja Akhir, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanegara. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh demokratis, 

kewirausahaan dan kepuasan hidup pada remaja akhir. Pengambilan data dengan 

menggunakan alat ukur berupa angket pola asuh demokratis, kewirausahaan dan 

kepuasan hidup. Data terkumpul sebanyak 45 orang remaja akhir dan dianalisis 

dengan uji korelasi ganda. Ditemukan bahwa ada hubungan antara pola asuh 

demokratis dengan kewirausahaan, ada hubungan antara pola asuh demokratis 
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dengan kepuasan hidup signifikan. Namun tidak ada hubungan antara 

kewirausahaan dengan kepuasan hidup pada remaja akhir.  

 

Penelitian ini dilakukan oleh Rita Kusuma Eka Ananta, As’ad Djalali, 

Muhammad Farid (2014) yang berjudul Minat Wirausaha, Konsep Diri dan 

Kreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan konsep diri dan 

kreativitas dengan minat berwirausaha. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas 

XII SMKN 2 dan SMKN 4 Kota Madiun, sebanyak 420 siswa. Metode 

pengumpulan data menggunakan skala konsep diri, skala minat berwirausaha dan 

CORE scale untuk mengukur kreativitas. Metode analisis data menggunakan 

analisis multiple regression. Hasil analisis menunjukkan nilai F (59,840), p = 

0,000 (p<0,05) yang berarti konsep diri dan minat berwirausaha menghasilkan t 

(9,580), p = 0,000 (p<0,05) yang berarti terdapat korelasi signifikan antara konsep 

diri dan minat berwirausaha. Terakhir hasil analisis korelasi antara kreativitas dan 

minat berwirausaha menghasilkan koofisien korelasi sebesar 2,012, p = 0,046 

(p<0,05) yang berarti terdapat korelasi positif yang signifikan antara kreativitas 

dengan minat berwirausaha.  

 

Penelitian ini dilakukan oleh Syafrizaldi (2018) yang berjudul Hubungan Konsep 

Diri dengan Minat Berwirausaha pada Mahasiswa Universitas Medan Area, 

Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Penelitian bertujuan ingin melihat 

bagaimana korelasi antara konsep diri dengan minat berwirausaha pada 

mahasiswa Universitas Medan Area. Setelah dilakukan analisis data statistik 

terlihat bahwa konsep diri dengan minat berwirausaha memiliki korelasi yang 

signifikan. Hasil statistik menunjukkan bahwa Rx1y = 0,454, p<0,010, yang 
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artinya bahwa ada korelasi signifikan antara kedua variabel tersebut. Dengan 

pengertian bahwa semakin baik konsep diri maka semakin tinggi pula minat 

berwirausaha pada mahasiswa dan juga demikian sebaliknya. Adapun koefisien 

determinan (r²) dari korelasi antara konsep diri dengan minat berwirausaha adalah 

sebesar r² = 0,206. Hal ini menunjukkan bahwa minat berwirausaha dibentuk oleh 

konsep diri sebesar 20,6 %. 

 

Penelitian ini dilakukan oleh Aprilia Periera, Nurlaila Abdullah Mashabi, Metty 

Muhariati yang berjudul Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Minat 

Berwirausaha (Pada Siswa SMK Strada Koja, Jakarta Utara), Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Dalam 

meningkatkan minat anak berwirausaha banyak faktor yang dapat mempengaruhi, 

salah satunya faktor dari dukungan orangtua dimana saat anak memiliki minat 

berwirausaha orang tua harus mendukung dan membimbing anak sehingga dari 

dukungan tersebut anak merasa bahwa ia di dukung dan bisa mengembangkan 

minatnya terebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan 

orang tua terhadap minat berwirausaha anak khususnya siswa SMK Strada Koja.  

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dan responden ini 

secara perposive sampling yang berarti teknik pengampilan sampel secara 

sengaja. Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada 

pertimbangan tertentu. Jadi sampel, diambil tidak secara acak. Tapi ditentukan 

sendiri oleh peneliti. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan 

skal likert dan responden sebanyak 86 siswa. Hasil penelitian diperoleh 

menunjukan terdapat korelasi yang kuat antara kedua variabel dengan r = 0,677, t 
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hitung = 8,44. Persamaan regresi yang diperoleh Y = 29,87 + 0,715 X dan F 

hitung = 1,07 dan F tabel = 1,69. Dan koefisien determinasi diperoleh 45,87%, 

artinya dukungan keluarga secara signifikan mempengaruhi minat anak dalam 

berwirausaha pada siswa SMK Strada Koja. Penelitian ini terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang sedang diteliti pada variabel minat berwirausaha, terdapat 

perbedaan pada variabel pengaruh dukungan orang tua. 

 

Dari hasil penelitian terdahulu seperti paparan diatas, terdapat kesamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai ”pengaruh” dan persamaan 

beberapa variabel penelitian. Akan tetapi, tidak ada satupun dari kesepuluh 

penelitian diatas yang variabel penelitiannya sama spesifik dengan peneliti, karena 

peneliti menggunakan tiga variabel yaitu: 

 X1  : Pola Asuh Orang Tua 

 X2  : Konsep Diri Siswa 

 Y  : Minat Berwirausaha Siswa 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh sepuluh orang diatas, hanya menggunakan 

dua variabel dari tiga variabel peneliti. Hanya ada dua peneliti yang menggunakan 

tiga variabel, tetapi variabel X1 dan Y berbeda dengan peneliti. Dari paparan 

diatas, telah jelas mengenai perbedaan dan persamaan antara penelitian yang akan 

dilakukan dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Oleh karena itu 

penelitian yang berjudul ”Pengaruh Persepsi Pola Asuh Orang Tua dan 

Konsep Diri Siswa Terhadap Minat Berwirausaha di SMAN 1 Rajabasa 

Lampung Selatan” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan 

duplikasi dari penelitian sebelumnya.  
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2.5 Hubungan Persepsi Pola Asuh dan Konsep Diri Siswa 

Keluarga merupakan faktor penentu yang sangat mempengaruhi kualitas generasi 

yang akan datang. Menurut Syamsu Yusuf (2008:40) Keluarga merupakan 

lembaga yang mempengaruhi perkembangan kemampuan anak untuk menaati 

peraturan (disiplin), mau bekerja sama dengan orang lain, bersikap toleran, 

menghargai pendapat gagasan orang lain, mau bertanggung jawab dan bersikap 

matang dalam kehidupan. Bagaimana keadaan orang dewasa dimasa yang akan 

datang sangat tergantung kepada sikap dan penerimaan serta perlakuan orang tua 

terhadap anak - anaknya pada saat sekarang. 

 

Menurut Shohib (2000:4) Orang tua yang bersikap otoriter dan yang memberikan 

kebebasan penuh menjadi pendorong bagi anaknya untuk berperilaku agresif. 

Sikap orang tua yang kasar dan keras, perilaku orang tua yang menyimpang, 

dinginnya hubungan antara anak dengan orang tua dan antara ayah dengan ibu, 

menjadi pendorong utama anak berperilaku agresif. Berbeda dengan orang tua 

yang bersikap demokratis tidak memberikan andil terhadap perilaku anak untuk 

agresif dan menjadi pendorong terhadap perkembangan anak ke arah yang positif. 

Memaksakan kehendak orang tua terhadap anak juga merupakan kebiasaan yang 

perlu dihindarkan, sebab anak masih tumbuh dan berkembang.  

 

Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tentu keadaan anak jauh berbeda 

dengan kedua orang tuanya. Janganlah diminta dan diharapkan sama, sebab 

memang berbeda dalam kenyataannya. Jika anak kurang berminat dalam bidang 

tertentu dan tertarik kepada masalah-masalah sosial, mengapa tidak kita biarkan 

dan mengarahkan mereka pada perkembangan minat dan bakatnya agar lebih baik 
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lagi. Mengapa kita inginkan dan kita paksakan agar anak kita harus mempunyai 

minat dan bakat yang sama dengan diri kita sendiri, padahal jelas bahwa anak 

adalah anak kita dan bukandiri kita sendiri.  

 

2.6 Kerangka Pikir 

Keterkaitan pola asuh orang tua dengan konsep diri anak dimaksudkan sebagai 

upaya orang tua dalam meletakkan dasar-dasar konsep diri anak dan membantu 

mengembangkannya sehingga anak memiliki konsep diri yang baik. Intensitas 

kebutuhan anak untuk mendapatkan bantuan dari orang tua bagi kepemilikan dan 

pengembangan dasar-dasar disiplin diri, menunjukkan adanya kebutuhan internal, 

yaitu: Tingkat rendah, manakala anak masih membutuhkan banyak bantuan dari 

orang tua unutk memilki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri 

(berdasarkan naluri). Tingkat menengah, manakala anak kadang-kadang masih 

membutuhkan bantuan dari orang tua untuk memiliki dan mengembangkan dasar-

dasar disiplin diri (berdasarkan nalar).  

 

Tingkat tinggi, manakala anak sedikit sekali atau tidak lagi memerlukan bantuan 

serta control orang tua untuk memilki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin 

diri (berdasarkan kata hati). Keprihatinan orang tua yang dalam terhadap anak 

sering kali memaksa mereka bertindak tidak tepat. Keyakinan mereka yang keliru, 

yang menganggap bahwa anak-anak tidak akan menjadi baik dan maju tanpa 

pengaruh dari orang dewasa, dan kecenderungan memaksa anak melakukan 

peranan yang bernilai lebih rendah, menyebabkan benih-benih pertentangan.  

 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak, karena dari 

merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk 
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pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pendekatan 

tradisional orang tua dalam mengasuh anak-anaknya yang berasal dari masyarakat 

otokratis sangat mempengaruhi perkembangan konsep diri anak. Penguasaan 

dengan menggunakan hadiah dan hukuman atau penekanan dari atas hanya akan 

membangkitkan semangat pembangkangan anak. Karena tidak mengetahui 

pendekatan yang lain, banyak orang tua gagal mengasuh anak-anaknya. Semakin 

mereka berusaha mendidik anak-anaknya berperilaku tertentu, anakpun makin 

gencar menentang, tidak patuh, keras kepala dan apabila sering ditekan maka anak 

akan menjadi down rendah diri dan merasa dirinya tidak dihargai, dan akan 

terbentuk konsep diri yang lemah merasa dirinya bodoh dan tidak berguna. Pola 

tingkah laku pikiran dan sugesti ayah ibu dapat mencetak pola yang hampir sama 

pada anak-anak.  

 

Oleh karena itu, tradisi, kebiasan sehari-hari, sikap hidup, cara berfikir dan filsafat 

hidup keluarga itu sangat besar sekali pengaruhnya dalam proses pembentuk 

tingkah laku dan sikap anggota keluarga terutama anak-anak. sebab tingkah laku 

orang tua itu mudah sekali menular kepada anak-anak, khususnya mudah dioper 

oleh anak-anak puber dan adolensens yang jiwanya belum stabil dan tengah 

mengalami banyak gejolak batin. Misalnya, temperamen ayah yang agresif 

meledak-ledak, suka marahmarah, sewenang-wenang, tidak hanya akan 

mentransformasikan efek temperamennya saja, akan tetapi juga menimbulkan 

iklim yang mendemoralisir secara psikis di tengah keluarga. Jika anak 

diperlakukan oleh kedua orang tuanya dengan perlakuan yang kejam, didikan 

dengan pukulan yang keras atau sekedar penghinaan dan ejekan, maka yang akan 

timbul ialah reaksi negatif yang tampak pada perilaku dan akhlak anak. 
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Berdasarkan penjabaran di atas bahwa mereka yang dibesarkan dengan disiplin 

militer yang keras, besar kemungkinan akan tumbuh dengan kepribadian kaku dan 

keras. Sedangkan mereka yang dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar 

menghargai dan apabila dibesarkan dengan dorongan ia akan belajar percaya diri. 

Oleh karena itu jelaslah bahwa pola asuh orang tua mempunyai peran penting 

dalam pembentukan konsep diri positif anak.   

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Kerangka Berpikir 

 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis sebagai  suatu  jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian,dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono 2009: 64). Hipotesis merupakan dugaan sementara 

yang mungkin benar dan mungkin salah, dapat dianggap atau dipandang sebagai 

konsklusi atau kesimpulan yang sifatnya sementara, penolakan  atau  penerimaan  

suatu  hipotesis tersebut tergantung dari hasil penelitian terhadap faktor-faktor 

yang dikumpulkan.  

Pola Asuh  
(X1) 

Konsep Diri  

(X2) 

 

Minat Berwirausaha 

(Y)  
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi pola asuh terhadap 

Minat Berwirausaha siswa SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung Selatan 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Konsep Diri terhadap Minat 

Berwirausaha siswa SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung Selatan 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pola asuh dan konsep diri 

terhadap Minat Berwirausaha siswa SMA Negeri 1 Rajabasa Lampung 

Selatan 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan deskriptif korelasional. Metode penelitian kuantitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Salah satu 

pendekatan dalam penelitian kuantitatif yakni penelitian korelasional merupakan 

salah-satu pendekatan yang dapat dipilih. 

 

Pendekatan penelitian korelasional dipilih jika suatu penelitian bermaksud untuk 

mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada suatu variable penelitian 

berhubungan dengan variasi-variasi pada suatu atau lebih variable lain itu tidak 

bersifat sebab-akibat (Aslichati, 2010). Menurut Sukmadinata (2010) penelitian 

korelasional ditujukan untuk mengetahui hubungan suatu variable-variabel lain. 
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Hubungan antara satu dengan beberapa variable lain dinyatakan dengan besarnya 

koefisien korelasi dan keberartian (signifikansi) secara statistik. Adanya korelasi 

antara dua variabel atau lebih, tidak berarti adanya pengaruh atau hubungan sebab 

akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Korelasi negatif berarti nilai 

yang tinggi pada variabel lainnya. Korelasi negatif berarti nilai yang tinggi dalam 

satu variabel berhubungan dengan nilai yang rendah dalam variabel lain. Korelasi 

yang tinggi antara tinggi badan dengan berat badan, tidak berarti badan yang 

tinggi menyebabkan atau mengakibatkan badan yang berat, tetapi antara keduanya 

ada hubungan kesejajaran. Bisa juga terjadi yang sebaliknya yaitu 

ketidaksejajaran (korelasi negatif), badannya tinggi tetapi timbangannya rendah 

(ringan). 

 

Tujuan utama melakukan penelitian korelasional yaitu menolong menjelaskan 

pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Dengan 

demikian, penelitian korelasional kadang-kadang berbentuk penelitian deskriptif 

karena menggambarkan hubungan antara ubahan-ubahan yang diteliti. Karena itu, 

penelitian korelasional merupakan upaya untuk menerangkan dan meramalkan 

sesuatu (explanatory studies dan prediction studies). 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  
 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:  

1.  Data Primer  

Data primer yang semuanya bersumber dari SMAN 1 Rajabasa, data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden 

melalui penyebaran kuesioner kepada para responden.  
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2  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam rangka melengkapi 

informasi yang diperoleh dari data primer, data sekunder dapat diperoleh 

melalui studi pustaka dari buku-buku, internet dan sebagainya yang 

berkaitan dengan variabel penelitian yaitu pola asuh dan konsep dri siswa 

dan minat berwirausaha siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu 

variabel terikat atau variabel Bebas, variabel terikat yaitu pola asuh (X1) dan 

konsep diri (X2) dan variabel bebas berupa minat berwirausaha (Y)  

 

3.4 Definisi Konseptual Variabel Penelitian  

Menurut Singarimbun dan Effendy, (2003:98) definisi konsep adalah pemaknaan 

dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk 

mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pola Asuh (X1) 

Pola asuh adalah kombinasi dari perilaku orang tua saat mengasuh anak 

yang terdiri dari tingkat kontrol yang diberikan, keterbukaan dan 

berkomunikasi, tuntutan terhadap kedewasaan dan kehangatan dalam 

pengasuhan. 
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2. Konsep Diri (X2) 

Konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri, yang meliputi persepsi 

seseorang tentang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang 

berhubungan dengan dirinya. 

3. Minat Berwirausaha (Y) 

Kewirausahaan ialah sikap mandiri untuk mengelolasuatuusaha demi 

mencapai tujuan tertentu. Kewirausahaan berkembang dalam diri setiap 

individu yang menghendaki kemajuan hidup yang lebih baik. 

Kewirausahaan memungkinkan seseorang untuk menumbuh-kembangkan 

inisiatif, kreativitas dan inovasi yang bisa diterapkan secara praktis demi 

kemajuan suatu usaha. 

 

3.5 Definisi Operasional  

Definisi operasional pada penelitian ini adalah penjelasan secara aplikatif perihal 

hubungan langsung antarvariabel yang digunakan dalam penelitian, secara detail 

perihal definisi operasional dapat dijelaskan seperti berikut. 

1.   Pola Asuh  

 a)  Pola Asuh Otoriter  

 Dimensi Pola Asuh Otoriter 

      

1) Sikap tidak mau disalahkan atau menerima kesalahan  

2) Ayah sebagai satu-satunya pemegang otoritas tertinggi di dalam 

keluarga  

3) orang tua memonopoli kebenaran di dalam keluarga  

4) Anak harus mematuhi peraturan peraturan orsng tua dan tidak 

boleh membantah  

5) Kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak  

6) Orang tua memberlakukan aturan tertentu pada anak  

7) Orang tua cenderung memaksakan disiplin anak  

8) Kecenderungan mengontrol aktivitas anak dengan ketat  
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9) Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, 

maka anak dianggap membangkang.  

10) Apabila melanggar ketentuan, anak tidak diberikan kesempatan 

untuk mengemukakan alas an  

11) Orang tua menentukan apa yang perlu diperbuat anak, tanpa 

memberikan penjelasan alasannya  

12) Orang tua cenderung mencari – cari kesalahan anak dan 

melakukan hukuman badan  

13) Orang tua jarang atau tidak memberikan perhatian, apabila anak 

berbuat sesuai dengan keinginan orang tua 

 

b.  Pola Asuh Permisif 

 

      Dimensi Pola Asuh Permisif 

1) Orang tua berusaha berperilaku menerima dan bersikap positif 

terhadap impuls (dorongan emosi), keinginan-keinginan, dan 

perilaku anaknya 

2) Sedikit menggunakan hukuman,  

3) Berkonsultasi kepada anak 

4) Sedikit member tanggung jawab rumah tangga 

5) Membiarkan anak untuk mengatur aktifitasnya sendiri dan tidak 

mengontrol 

6) Berusaha mencapai sasaran tertentu dengan memberikan alasan, 

tetapi tanpa menunjukkan kekuasaan.  

 

c.  Pola Asuh Demokrasi 

     Dimensi Pola Asuh Demokrasi 

1) Orangtua sebagai penentu peraturan 

2) Anak berkesempatan untuk menanyakan alasan mengapa 

peraturan dibuat 

3) Anak boleh ikut andil dalam mengajukan keberatan atas 

peraturan yang ada. 

 

Tabel 3.1 Daftar Pembobotan Pola Asuh  

  

No Alternatif Jawaban 

 

Bobot nilai 

1 (SS) Sangat Setuju 5 

2 (S) Setuju 4 

3 (KS) Kurang Setuju 3 

4 (TS) Tidak Setuju 2 

5 (STS) Sangat Tidak Setuju 1 
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2.  Konsep Diri 

a.  Konsep Diri Positif  

Dimensi konsep diri positif 

1)  Meyakini nilai dan prinsip tertentu serta mempertahankannya 

meskipun berbeda dengan orang lain. Namun, ia berani mengubah 

prinsip itu apabila pengalaman dan bukti baru menunjukkan bahwa 

ia salah.  

2)  Mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa menyesali 

tindakannya jika orang lain tidak setuju.  

3)  Tidak mencemaskan apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, 

dan apa yang sedang terjadi.  

4)  Yakin pada kemampuannya untuk mengatasi persoalan, bahkan 

ketika menghadapi kegagalan.  

5)  Merasa sama dengan orang lain, walaupun terdapat perbedaan 

kemampuan.  

6)  sanggup menerima dirinya sebagai orang yang bernilai bagi orang 

lain.  

7)  menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati.  

8)  tidak menyukai bila orang lain mendominasinya.  

9)  sanggup mengaku kepada orang lain bahwa ia mampu merasakan 

berbagai dorongan dan keinginan.  

10)  mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan.  

11)  peka pada kebutuhan orang lain.  

 

   b.   Konsep Diri Negatif 

 Dimensi konsep diri negatif 

1)  Peka pada kritik.  

2)  Responsif terhadap pujian  

3)  Hiperkritis. Pribadi dengan konsep diri negatif selalu mengeluh, 

mencela, atau meremehkan apapun dan siapapun. Mereka tidak 

sanggup menghargai dan mengakui kelebihan orang lain.  

4)  Cenderung merasa tidak disenangi orang lain.  

5)  Bersikap pesimis terhadap kompetisi.  

 

 Tabel 3.2 Daftar Pembobotan Penilaian Konsep Diri 

No Alternatif Jawaban 

 

Bobot nilai 

1 (SS) Sangat Setuju 5 

2 (S) Setuju 4 

3 (KS) Kurang Setuju 3 

4 (TS) Tidak Setuju 2 

5 (STS) Sangat Tidak Setuju 1 
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  3.  Minat Berwirausaha 

 

 Dimensi 

 

a.  Kemampuan mengindera peluang usaha  

b.  Percaya diri dan mampu bersikap positif terhadap diri dan 

lingkungannya  

c.  Berperilaku memimpin  

d.  Memiliki inisiatif untuk menjadi kreatif dan inovatif  

e.  Mampu bekerja keras  

f.  Berpandangan luas dengan visi ke depan yang baik  

g.  Berani mengambil resiko  

 

Tabel 3.3 Daftar Pembobotan Penilaian Minat Berwirausaha 

No Alternatif Jawaban 

 

Bobot nilai 

1 (SS) Sangat Setuju 5 

2 (S) Setuju 4 

3 (KS) Kurang Setuju 3 

4 (TS) Tidak Setuju 2 

5 (STS) Sangat Tidak Setuju 1 
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Tabel 3.4. Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

 

N

o 

Variabel Dimensi Indikator Butir 

angket 

Jml 

 

 

 

 

 

 
 

Pola Asuh Pola Asuh Otoriter  

 

1) Sikap tidak mau 

disalahkan atau menerima 

kesalahan  

2) Ayah sebagai satu-satunya 

pemegang otoritas 

tertinggi di dalam keluarga  

3) orang tua memonopoli 

kebenaran di dalam 

keluarga  

4) Anak harus mematuhi 

peraturan peraturan orsng 

tua dan tidak boleh 

membantah  

5) Kurangnya pengetahuan 

tentang pengasuhan anak  

6) Orang tua memberlakukan 

aturan tertentu pada anak  

7) Orang tua cenderung 

memaksakan disiplin anak  

8) Kecenderungan 

mengontrol aktivitas anak 

dengan ketat  

9) Jika terdapat perbedaan 

pendapat antara orang tua 

dan anak, maka anak 

dianggap membangkang.  

10) Apabila melanggar 

ketentuan, anak tidak 

diberikan kesempatan 

untuk mengemukakan alas 

an  

11) Orang tua menentukan apa 

yang perlu diperbuat anak, 

tanpa memberikan 

penjelasan alasannya  

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Pola Asuh Permisif 1) Orang tua berusaha 

berperilaku menerima dan 

bersikap positif terhadap 

impuls (dorongan emosi), 

keinginan-keinginan, dan 

perilaku anaknya 

2) Sedikit menggunakan 

hukuman,  

3)  Berkonsultasi kepada anak 

4)  Sedikit member tanggung 

jawab rumah tangga 

5)  Membiarkan anak untuk 

mengatur aktifitasnya 

sendiri dan tidak 

mengontrol 

 

 

12 

 

 

 

 

 

13 

 

14 

15 

 

16 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Pola Asuh Demokrasi 1) Orangtua sebagai penentu 

peraturan 

2) Anak berkesempatan untuk 

menanyakan alasan 

mengapa peraturan dibuat 

3) Anak boleh ikut andil 

dalam mengajukan 

keberatan atas peraturan 

yang ada 

 17 

 

18 

 

 

19, 20 

1 

 

1 

 

 

2 

 Konsep Diri  a.Konsep Diri Positif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

1)  Meyakini nilai dan prinsip 

tertentu serta 

mempertahankannya 

meskipun berbeda dengan 

orang lain. Namun, ia 

berani mengubah prinsip 

itu apabila pengalaman dan 

bukti baru menunjukkan 

bahwa ia salah.  

2)  Mampu bertindak 

berdasarkan penilaian yang 

baik tanpa menyesali 

tindakannya jika orang lain 

tidak setuju.  

3)  Tidak mencemaskan apa 

yang akan terjadi, apa yang 

telah terjadi, dan apa yang 

sedang terjadi.  

4)  Yakin pada 

kemampuannya untuk 

mengatasi persoalan, 

bahkan ketika menghadapi 

kegagalan.  

5)  Merasa sama dengan orang 

lain, walaupun terdapat 

perbedaan kemampuan.  

6)  sanggup menerima dirinya 

sebagai orang yang 

bernilai bagi orang lain.  

7)  menerima pujian tanpa 

berpura-pura rendah hati.  

8)  tidak menyukai bila orang 

lain mendominasinya.  

9)  sanggup mengaku kepada 

orang lain bahwa ia 

mampu merasakan 

berbagai dorongan dan 

keinginan.  

10)  mampu menikmati dirinya 

secara utuh dalam berbagai 

kegiatan.  

11)  peka pada kebutuhan orang 

lain.  

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

 

 

 

 

5,6 

 

 

 

7,8 

 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

15 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 Konsep Diri Negatif 1)  Peka pada kritik.  

2)  Responsif terhadap pujian  

3)  Hiperkritis. Pribadi dengan 

konsep diri negatif selalu 

mengeluh, mencela, atau 

meremehkan apapun dan 

16, 

17 

 

 

 

 

1 

1 
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siapapun. Mereka tidak 

sanggup menghargai dan 

mengakui kelebihan orang 

lain.  

4)  Cenderung merasa tidak 

disenangi orang lain.  

5)  Bersikap pesimis terhadap 

kompetisi.  

 

 

 

 

18 

 

19, 20 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 MInat 

Berwirausaha 

(Y) 

 
 

1) Kemampuan mengindera 

peluang usaha  

2) Percaya diri dan mampu 

bersikap positif terhadap 

diri dan lingkungannya  

3) Berperilaku memimpin  

4) Memiliki inisiatif untuk 

menjadi kreatif dan 

inovatif  

5) Mampu bekerja keras  

6) Berpandangan luas dengan 

visi ke depan yang baik  

7) Berani mengambil resiko  

 

1,2,3,4 

 

5,6, 7,8 

 

 

9, 10,11 

12,14 

 

 

13,14,16 

17,18 

 

19,20 

4 

 

4 

 

 

3 

2 

 

 

3 

2 

 

2 

 

3.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.6.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa SMA Negeri 1 Rajabasa yang 

berjumlah 393 Siswa. 

Tabel. 3.5 Jumlah Siswa SMAN 1 Rajabasa  

 

No Siswa Jumlah 

Kelas X 

 

Siswa Kelas XI Siswa Kelas XII siswa 

1 X IPA 1 36 XI IPA 1  34 XII IPA 1 22 92 

2 X IPS 1 40 XI IPS 1 32 XII IPS 1 30 102 

3 X IPS 2 40 XI IPS 2 32 XII IPS 2 28 100 

4 X IPS 3 39 XI IPS 3 33 XII IPS 3 27 99 

 Jumlah 155 Jumlah 131 Jumlah 107 393 

 

Berdasarkan data di atas jumlah siswa SMA Negeri 1 Rajabasa terdiri atas siswa 

kelas X sebanyak 155, Kelas XI sebanyak 131 dan Kelas XII sebanyak 107 siswa. 
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3.6.2 Sampel  

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat 

Arikunto (2002:107) yang menyatakan bahwa pedoman besarnya jumlah sampel 

yang seharusnya diambil adalah, bila subyeknya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semuanya, dan jika subyeknya cukup besar dapat diambil antara 10%-

15% atau 20%-25% atau lebih, dengan demikian sampel dalam penelitian ini 

ditetapkan 10% dari populasi yaitu 393 siswa yaitu 39 siswa. Penentuan jumlah 

sampel di tiap-tiap kelas digunakan teknik proportional stratified random 

sampling, dengan rumus: 

s= .n 

Keterangan: 

S: target jumlah sampel 

n: jumlah keseluruhan sampel 

y: jumlah populasi 

x: jumlah populasi setiap sekolah 

   (Purwanto dan Sulistyastuti, 2007:44) 

Berdasarkan rumus diatas jumlah sampel tiap kelas dapat dijelaskan dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 3.6 Daftar Sebaran Sampel Penelitian 

No Kelas Populasi Perhitungan Sampel 

(10%) 

Jumlah Pembulatan 

1. X IPA 1 36 36 X 10% 3,6 4 

2. XIPS 1 40 40 X 10% 4,0 4 

3. XIPS 2 40 40 X 10% 4,0 4 

4. X IPS 3 39 39 X 10% 3,9 4 

5. XI IPA 1 34 34 X 10% 3,4 3 

6. XI IPS 1 32 32 X 10% 3,2 3 

7. XI IPS 2 32 32 X 10% 3,2 3 

8. XI IPS 3 33 33 X 10% 3,3 3 

9. XII IPA 1 22 22 X 10% 2,2 2 

10. XII IPS 1 30 30 X 10% 3,0 3 

11. XII IPS 2 28 28 X 10% 2,8 3 

12. XII IPS 3 27 27 X 10% 2,7 3 

 Jumlah 393    38,9 39 

        Sumber: hasil Observasi dan Perhitungam Peneliti 2020 

Berdasarkan Tabel 3.2 tersebut diatas dari 393 siswa SMA Negeri 1 Rajabasa 

yang menjadi sampel sebanyak 39 Siswa yang tersebar dalam 12 kelas. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

3.7.1 Kuesioner 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan kuesioner, 

dimana peneliti menyusun daftar pertanyaan secara tertulis kemudian dibagikan 

kepada responden untuk memperoleh data yang berhubungan dengan kegiatan 

penelitian sebagai sumber data primer dengan memberikan daftar pertanyaan/ 

angket berstruktur yaitu pertanyaan mengenai tanggapan responden terhadap 

variabel pola asuh orang tua dan konsep diri siswa. 
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3.7.2 Observasi  

Menurut Hadi (1986) (dalam Sugiyono, 2015:203), Observasi merupakan suatu 

proses yang komplek, satu proses yang tersusun dari berbagai proses biologi dan 

psikologis. Teknik yang dilakukan dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah observasi langsung. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa 

(Margono, 2010:159).  

 

Jadi Pengumpulan data dengan metode observasi adalah Pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti 

guna melengkapi informasi yang dibutuhkan.  

 

3.8 Teknik Pengujian Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto, (2016), Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 

hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah. Teknik pengujian instrumen dilakukan untuk mengetahui data tersebut 

valid dan reliabel atau tidak, untuk mengukur harus diuji validitas dan 

reliabilitasnya terlebih dahulu.  

3.8.1 Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan 

suatu instrumen (Riduwan dan Sunarto, 2013:348). Suatu instrumen dianggap 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Validitas dapat diketahui 

dengan menggunakan rumus Pearson Product Moment Cooficient of Correlation. 
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Adapun rumus Pearson Product Moment Cooficient Of Correlation sebagai 

berikut: 

    

  





2222 )()()()(
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Sumber:Sugiyono,2012:356 

 =  koefisien korelasi pearson 

Xi =  jumlah skor dari masing-masingvariabel  

Yi = jumlah skordari seluruh variabel 

 N = banyaknya sampelyangdi analisa. 

Kriteria putusan: 

Jika rhitung ≥ rtabel, maka instrument valid 

Jika rhitung ≤ rtabel, maka instrument tidak valid 

 

Pengujian validitas instrumen penelitian, peneliti menguji validitas dengan 

menggunakan data yang terkumpul sebanyak 10 non responden dengan r kritis 

(taraf signifikansi) 0,632. Nilai 0,632 didapat dari tabel penolong nilai r Pearson 

Moment. Dalam menentukan nilai r bila harga korelasi ≤ 0,632 maka dapat 

disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut tidak valid. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan bantuan SPSS Ver 21, diketahui bahwa korelasi 20 kuisioner 

mengenai pola asuh orang tua dengan skor total dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3.7. Hasil Uji Validitas Variabel Pola Asuh Orang Tua 

 

Nomor r hitung r  kritis Keputusan 

1 0.766 0,632 Valid  

2 0.687 0,632 Valid  

3 0.844 0,632 Valid 

4 0.843 0,632 Valid 

5 0.686 0,632 Valid 

6 0.843 0,632 Valid 

7 0.638 0,632 Valid 

8 0.804 0,632 Valid 

9 0.785 0,632 Valid 

10 0.613 0,632 Tidak Valid 

11 0.766 0,632 Valid 

12 0.844 0,632 Valid 

13 0.883 0,632 Valid 

14 0.638 0,632 Valid 

15 0.804 0,632 Valid 

16 0.158 0,632 Tidak Valid  

17 0.303 0,632 Tidak Valid  

18 0.711 0,632 Valid 

19 0.250 0,632 Tidak Valid 

20 0.404 0,632 Tidak Valid 

21 0.858 0,632 Valid 

22 0.840 0,632 Valid 

23 0.664 0,632 Valid 

24 0.643 0,632 Valid 

25 0.785 0,632 Valid 

Sumber: Data Penelitian, 2021 

 

Hasil uji validitas variabel pola asuh orang tua menggunakan 25 kuisioner 

variebel pola asuh orang tua diperoleh hasil bahwa dari 25 kuisioner diperoleh 

hasil 20 kuisioner valid dan 5 kuisioner tidak valid. Kelima kuisioner yang tidak 

valid berupa kuisoner ke 10, 16,17,19 dan 20. Item pernyataan tersebut dinyatakan 

valid karena nilai r hitung ≥ dari r kritis. 
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Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Konsep Diri 

 

Nomor r hitung r  kritis Keputusan 

1 0.921 0,632 Valid  

2 0.678 0,632 Valid  

3 0.845 0,632 Valid 

4 0.582 0,632 Tidak Valid 

5 0.692 0,632 Valid 

6 0.067 0,632 Tidak Valid 

7 0.921 0,632 Valid 

8 0.880 0,632 Valid 

9 0.034 0,632 Valid 

10 0.806 0,632 Valid 

11 0.671 0,632 Valid 

12 0.582 0,632 Tidak Valid 

13 0.806 0,632 Valid  

14 0.560 0,632 Tidak Valid  

15 0.814 0,632 Valid  

16 0.921 0,632 Valid  

17 0.620 0,632 Tidak Valid  

18 0.740 0,632 Valid  

19 0.921 0,632 Valid  

20 0.880 0,632 Valid  

21 0.921 0,632 Valid  

22 0.692 0,632 Valid  

23 0.822 0,632 Valid  

24 0.822 0,632 Valid  

25 0.740 0,632 Valid  

Sumber: Data Penelitian, 2021 

 

Hasil uji validitas menggunakan 25 kuisioner variabel konsep diri diperoleh hasil 

20 kuisioner dinyatakan valid, dan 5 kuisioner tidak valid yaitu kuisioner ke 4, 6, 

12, 14, dan 17. Item pernyataan tersebut dinyatakan valid karena nilai r hitung ≥ 

dari r kritis, sehingga pernyataan ini dapat digunakan untuk bahan kuesioner 

selanjutnya guna dianalisis sebagai data penelitian. 
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Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Variabel Minat Berwirausaha 

Nomor r hitung r  kritis Keputusan 

1 0.834 0,632 Valid  

2 0.760 0,632 Valid  

3 0.837 0,632 Valid  

4 0.732 0,632 Valid  

5 0.134 0,632 Tidak Valid  

6 0.682 0,632  Valid  

7 0.760 0,632 Valid  

8 0.075 0,632 Tidak Valid  

9 0.907 0,632 Valid  

10 0.677 0,632 Valid  

11 0.581 0,632 Tidak Valid 

12 0.447 0,632 Tidak Valid  

13 0.684 0,632 Valid  

14 0.805 0,632 Valid  

15 0.443 0,632 Tidak Valid 

16 0.907 0,632 Valid  

17 0.752 0,632 Valid  

18 0.837 0,632 Valid  

19 0.681 0,632 Valid  

20 0.682 0,632 Valid  

21 0.766 0,632 Valid  

22 0.721 0,632 Valid  

23 0.805 0,632 Valid  

24 0.729 0,632 Valid  

25 0.760 0,632 Valid  

 Sumber: Data Penelitian, 2021 

 

Hasil uji validitas menggunakan 25 kuisioner variabel minat berwirausaha 

diperoleh sebanyak 20 kuisioner valid dan sebanyak 5 kuisioner tidak valid yaitu 

kuisioner ke 5,8,11,12 dan 15. Kuisioner dinyatakan valid karena nilai r hitung ≥ 

dari r kritis, sehingga pernyataan ini dapat digunakan untuk bahan kuesioner 

selanjutnya guna dianalisis sebagai data penelitian. 

“Butir soal yang memiliki validitas tinggi mencerminkan soal tersebut telah 

memiliki keandalan dan tidak perlu diragukan ketepatannya dalam mengukur 

kemampuan siswa (Sudijiono, 2008:83).  
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3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu alat ukur cukup 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data, karena alat tersebut 

sudah baik,Dalam penelitian ini digunakan teknik reliabilitas internal dengan 

rumus koefisien alpha, Menurut Arikunto (2006: 196), rumus Alpha Cronbach 

yang digunakan untuk menguji reliabilitas adalah: 
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      Keterangan:    

r11=  reliabilitas instrumen   2

tV    = varian total   

k     = banyaknya butir pertanyaan  

 2

b = jumlah varian butir/item 

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel dengan 

menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r11) > 0,6,, Rumus 

untuk varian total dan varian item:  
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Keterangan:  
Jki = jumlah kuadrat seluruh skor item  

JKs = jumlah kuadrat subyek  

 

Reliabilitas diukur berdasarkan data dari 10 non responden dari kuesioner tahap 

pertama yaitu variabel pola asuh orang tua 20 kuisioner, konsep diri 20 kuisioner, 

dan minat berwirausaha 20 kuisioner, Instrumen penelitian dikatakan reliabel 

apabila r hitung ≥ dari r tabel dengan taraf signifikansi 5%, Keseluruhan hasil uji 
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reliabilitas yang diperoleh dengan bantuan SPSS ver 21 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 3.10  Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pola Asuh Konsep Diri 

dan Minat Berwirausaha 

 

Variabel Cronchbach  

Alpha 

Keterangan 

Pola Asuh Orang Tua  0,950 Reliabel 

 Konsep Diri 0,960 Reliabel 

Minat Berwirausaha 0,731 Reliabel 

Sumber: Data peneliti yang diolah 2021 

 

Tabel 3.10 menunjukkan instrument angket pola asuh memiliki reliabilitas sebesar 

0,950, pada angket konsep diri memiliki reliabilitas sebesar 0,960, dan angket 

untuk variabel minat wirausaha memiliki reliabilitas sebesar 0,731. Dengan 

demikian pernyataan angket dapat digunakan lebih dari satu kali dengan hasil 

pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, setelah dilakukan berulang-ulang 

terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat 

diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. 

Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang 

berbeda-beda.  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Prasyarat Uji Statistik Parametrik 

Model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan data yang terdiri dari 

nomalitas, heterosdedastisitas, multikoliniearitas, autokorelasi (Ghozali, 2001:78), 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi telah 

memenuhi kriteria ekometrik dalam arti tidak ada penyimpangan yang cukup 

serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan, Pengujian tersebut meliputi:  
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a.   Uji Normalitas  

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

independen dan keduanya berdistribusi normal, mendekati normal 

atau tidak, Jika data berdistibusi normal, maka analisis parametrik 

termasuk model-model regresi dapat digunakan, (Umar, 2008:77) 

Untuk mengujinya akan digunakan alat uji normalitas, yaitu dengan 

melihat normal P-P Plot of Regretion Standardized Residual adalah:  

1.  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas;  

2. Jika data menyebar jauh dan garis diagonal dan atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas (Umar, 2008:77) 

 

Untuk melakukan pengujian hipotesis digunakan rumus statistik yang hanya 

berlaku jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

Rumus yang digunakan uji normalitas (Sudjana, 2005:273) adalah: 

 

 

Keterangan: 

Oi: frekuensi pengamatan 

Ei: frekuensi yang diharapkan 

Untuk mencari Oi (frekuensi pengamatan) dan Ei (frekuensi yang 

diharapkan) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan rentang kelas interval 

2. Menentukan panjang kelas interval 
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3. Menghitung frekuensi pengamatan (frekuensi yang diharapkan) 

  Kriteria uji: 

Terima Ho jika 2

hit  ≤ 2

daf , tolak Ho jika 2

hit  ≥ 2

daf  

b.  Uji Homogenitas Varians 

 Rumus hipotesisnya adalah: 

 Ho: σ2
1 = σ2

2 (kedua sampel mempunyai varians yang sama), 

 Ha: σ2
1 ≠ σ2

2 (kedua sampel mempunyai varians yang berbeda), 

Statistik uji yang dilakukan (Sudjana,2005:239) adalah: 

 

Kriteria uji: Tolak Ho jika Fhit>F(½α)(dk: n1 – 1, n2 - 1) 

 

c. Uji Linieritas 

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian 

ini melihat bagaimana variable (X) mempengaruhi variable (Y), baik itu 

pengaruh berbanding lurus maupun berbanding terbalik.Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. 

Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity, metode 

pengambilan keputusan untuk uji linieritas yaitu jika Signifikansi pada 

Linierity lebih dari 0,05 maka hubungan antara dua variabel dikatakan 

tidak linier, dan jika Signifikansi pada Linearity kurang dari 0,05 maka 53 

hubungan antara dua variabel dinyatakan linier.  
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d. Uji Multikoliniearitas  

Uji Multikolinieritas menurut Ghozali (2013:105) bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel independen. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinieritas adalah dilihat dari Tolerance Value (TV) dan 

lawannya Variance Inflation Factors (VIF) dengan menggunakan SPSS 

versi 21. Mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi. 

 

3.10 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel bebas Pola 

asuh (X1), Konsep diri siswa (X2) dan Minat Berwirausaha (Y).  

 a. Uji Regresi Linier Berganda 

Uji regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y), Analisis ini untuk 

mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari 

variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau 

rasio, Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 
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  Y’ = a + bX 

 

  Keterangan: 

  Y’  = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)  

  X  = Variabel independen 

  a  = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

  b  = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan  

Berdasakan hasil analisis data, simpulan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh nyata dari pola asuh orang tua terhadap minat berwirausaha dapat 

ditunjukkan dengan nilai R square = 0,361 atau sebesar 36,1 %. Jadi, jika 

pola asuh orang tua dinaikkan maka akan meningkatkan minat berwirusaha 

siswa sebesar 36,1% atau kontribusi pola asuh orang tua terhadap minat 

berwirausaha sebesar 36,1% 

2.  Pengaruh konsep diri terhadap minat berwirausaha siswa dapat ditunjukkan 

dengan nilai R sqaure= 0,347 atau sebesar 34,7%. artinya kontrbusi konsep 

diri terhadap minat berwirausaha siswa sebesar 34,7%.  

3. Pengaruh Pola asuh orang tua dan konsep diri memiliki pengaruh terhadap 

minat berwirausaha siswa sebesar 36,3% dan sisanya 63,7% dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 
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5.2.  Saran 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi bgai orang tua, guru, 

dan instansi pendidikan yang terkait, dalam membantu meningkatkan dan 

menciptakan minat berwirausaha pada anak. 

2. Orang tua hendaknya mendidik anak-anaknya dirumah dan dilingkungan 

dengan memperhatikan pembentukan dan pengembangan minat anak 

dengan menerapkan pola asuh yang baik untuk menumbuhkan perilaku 

dan minat yang positif. Dan guru diharapkan lebih aktif dalam pengelolaan 

proses pembelajaran terutama dalam hal membimbing siswa untuk 

menumbuhkan minat berwirausaha, dan dalam prosesnya diharapkan bisa 

membantu mengembangkan minat berwirausaha tersebut dengan cara 

memotivasi siswa, dengan mengaplikasikan minat berwirausaha tersebut. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat membuka wawasan yang lebih luas secara 

teoritis dan praktis, dan diharapkan penelitian ini perlu dicoba lagi lebih 

mendalam sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik dan 

maksimal. 
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